
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 02 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02 березня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: дотримання 

санітарно-профілактичних норм в місцях масового перебування людей; 

призначення радником міського голови (на громадських засадах) з питань  

санітарно-епідеміологічної безпеки Касьяненка І.І.; наведення порядку                            

на закріплених територіях та проведення обстеження технічного стану 

рекламоносіїв та зупинок громадського транспорту; підготовки до  проведення 

05 березня 2020 року чергового засідання сесії міської ради та інших. 

Розглянуті питання: про виконання Програми соціального захисту                        

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста у 2019 році;                            

про виконання доручення міського голови щодо виявлення недобудов, на яких 

не дотримуються правила безпеки, та вжиття відповідних  заходів. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 28 лютого по 02 березня в м. Києві проходив чемпіонат України                          

з легкоатлетичного двоборства серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР                                 

2005 року нпродження і молодших.  

Змагання зібрали 820 учасників із 24-х регіонів України, зокрема                       

в них брали участь 7 атлетів з КЗ  «КДЮСШ № 2 Міської ради міста 

Кропивницького». Найкращий результат серед учнів даної спортивної школи 

продемонструвала Валерія Дмитрашко, яка посіла 8 місце в бігу на 60 метрів 

з бар’єрами.  

 

02 березня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів                                                 

за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено 

майстер-клас з виготовлення вітальних листівок до Міжнародного                

жіночого дня (ДЮКи «Чайка» та «Зоряний»).          

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

02 березня о 12.00 на площі Героїв Майдану громадська організація 

«Організований захист громадян» проводила мітинг на підтримку 
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громадянина Костянтина Волкова. В руках учасники акції тримали державні 

прапори України, фотографії Костянтина Волкова та символіку футбольного 

клубу «Зірка». 

Після мітингу учасники рушили пішою ходою до приміщення Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області (вул. Віктора 

Чміленка, 41), де продовжили акцію. 

Орієнтовна кількість учасників — 100 осіб. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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