
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 01 жовтня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

01 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3136 «Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства «Клінічна дитяча міська 

поліклініка» Міської ради міста Кропивницького»; про внесення змін                                  

до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та 

її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами). 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 жовтня відбулося онлайн-навчання для працівників виконавчих 

органів міської ради на тему: «Механізми прямої безпосередньої демократії       

на місцевому рівні» за участю Тетяни Тернавської, кандидата педагогічних 

наук, доцента  кафедри загальної підготовки та соціальної роботи 

Кропивницького інституту державного та муніципального управління. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 

 

01 жовтня т.в.о. заступника міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сергій Колодяжний та заступник начальника 

управління соціальної підтримки населення Анатолій Орлов привітали п'ятьох 

довгожительок міста, яким виповнилось  сто і більше років, –  Олену Балагур, 

Оксану Гниляк, Анастасію Денисенко, Ганну Лисенко та Надію Росляк,                         

та вручили від міської влади фінансову допомогу у розмірі двох тисяч гривень 

кожній та подарунки – теплі ковдри і фруктові набори. 

Крім того, Сергій Колодяжний та Анатолій Орлов з нагоди 

Міжнародного дня людей похилого віку  вручили Подяки Міської ради міста 

Кропивницького та виконавчого комітету за вагомий внесок у вирішення 
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соціальних питань громадян, патріотичне виховання молоді, активну 

громадську діяльність Олександру Березовському – члену громадської 

організації “Спілка учасників бойових дій та ветеранів військової служби 

міста Кіровограда” та Тетяні Юзвік – члену громадської організації 

“Кропивницьке міське товариство політичних в’язнів і репресованих”.                    

А за вагомий внесок у вирішення питань соціальної адаптації громадян                               

в суспільстві, сумлінну працю, активну життєву позицію Подяку Міської ради 

міста Кропивницького та виконавчого комітету отримав  Микола Сергієнко – 

слюсар-налаштувальник підприємства об'єднання громадян “Кропивницьке 

учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих”. 

 

01 жовтня у закладах загальної середньої освіти міста відбулися виховні 

години та години спілкування, спрямовані на виховання поваги до людей 

старшого віку та ветеранів, з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку 

та Дня ветерана.  

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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