
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 22 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Перед початком засідання виконкому міський голова Андрій Райкович 

виконав приємну місію і вручив довгоочікувані ордери шести громадянам, 

черга яких на отримання житла надійшла. Загалом, кропивничани отримали 

двокімнатну і п’ять однокімнатних квартир, на які вони очікували у загальній 

та позачерговій чергах від 24-х до 39-ти років. 

Міський голова привітав щасливі родини з отриманням власного житла 

і побажав їм бути успішними у житті. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                                              

37 питань, серед яких: про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького; про надання пільги орендарям 

комунального майна на період обмежувальних карантинних заходів;                                      

про погодження інвестиційної програми КП “Теплоенергетик” на 2020 рік;                      

про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію,                                  

її виробництво, транспортування та постачання; про відключення житлових 

будинків від систем (мереж) централізованого опалення тощо. 

 

22 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

  За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення: погодити присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв 

України» одній особі, рекомендувати для нагородження Почесною грамотою  

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького один колектив та                             

одну особу, Грамотою  міської ради та виконавчого комітету                                               

м. Кропивницького –  одну особу. 

 

  22 вересня відбувся брифінг заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди. Мова йшла про 

проведення галузевої сесії «Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. 

Суспільство» Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST»,             

яка відбудеться 02 жовтня в рамках ділової програми Міжнародної 

агропромислової виставки «АгроЕкспо – 2020».  
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22 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про набір вихованців в групи початкової 

підготовки; про затвердження нових штатних розписів; про навчання 

кочегарів та осіб, відповідальних за електро- та пожежну техніку безпеки;                   

про економне використання енергоносіїв; про своєчасне прибирання опалого 

листя; про формування планів спортивно-масових заходів на жовтень. 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

22 вересня міський голова Андрій Райкович привітав з початком нового 

навчального року студентів «Університету третього віку «Натхнення». 

Урочистості відбулися на подвір’ї Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Студенти університету стверджують - вчитися ніколи не пізно. Нині 

вони вивчають сучасну українську мову, історію, краєзнавство, іноземні мови, 

хореографію та новітні інформаційні технології. Для якісного опановування 

цього предмету студентам знадобилася сучасна комп’ютерна техніка.                     

Щоб її отримати, вони подали проєкт на Громадський бюджет і виграли                           

у конкурсі. Сьогодні техніку студентам «третього віку» передав міський 

голова Андрій Райкович. 

 За словами голови ГО «Університет третього віку «Натхнення» Фаїни 

Позднякової в університеті зараз навчаються 584 студенти, а спочатку було 

лише 12.  

 

До Дня партизанської слави 

 

22 вересня на меморіальному комплексі «Фортечні вали» відбулося 

покладання квітів до могил партизан та підпільників з нагоди Дня 

партизанської слави. 

 Вшанувати їх героїчний подвиг прийшли керівники міста, області та 

громадських організацій, представники громадськості. 
 

22 вересня т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сергій Колодяжний та начальник  управління 

соціальної підтримки населення Юлія Вовк відвідали ветеранів 

партизанського руху за місцем проживання – Івана Анастасьєва, Валентину 

Долженко та Надію Ліцоєву, привітали їх з Днем партизанської слави                                 

і вручили їм квіти та грошову допомогу у розмірі п’яти тисяч гривень 

кожному. 

22 вересня у закладах освіти міста відбулися тематичні заходи з нагоди 

Дня партизанської Слави. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 22 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд-відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 

«Полтавський»)  з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля по вул. Полтавській не 

здійснювалась. 

 З особами, які реалізовували сільськогосподарську продукцію                                 

на території ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн», проведена роз`яснювальна робота 

щодо заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля 

житлових будинків та автомобільних доріг.    

 

Освіта 
 

22 вересня в приміщенні міської ради відбулося засідання комісії                            

по проведенню конкурсного відбору на посади директора (заступника 

директора) комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького. 

До участі у конкурсі допущено на посаду директора 2 особи, на посаду 

заступника директора – 3 особи. 

 

22 вересня в приміщенні міської ради відбулося засідання комісії                           

по проведенню конкурсного відбору на посади психолога та консультантів 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Міської ради міста Кропивницького. 

До участі у конкурсі допущено на посаду психолога одну особу, на 

посади консультантів – 17 осіб. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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