
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 14 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 14 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана відбулось засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва. 

 Розглянуті питання: про проєкт ФОП Плохова Олега Олександровича 

"Створення нового робочого місця для надання косметологічних послуг";                       

про проєкт ТОВ "ОРІДЖИН АГРО" "Реконструкція клепального цеху". 
 

14 грудня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання   комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції                                    

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуті  питання: про подання управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради щодо надання дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка 

особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                          

на придбання житла; про включення особи до списку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають                           

на квартирному обліку, для виплати грошової компенсації за належне для 

отримання житлове приміщення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

              Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

14 грудня в бібліотеці комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» організовано книжкову 

виставку «Творець українського театру» з нагоди 180-річчя від дня 

народження письменника, драматурга, режисера, поета Михайла Петровича 

Старицького (1840 – 1904). 

 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

14 грудня з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС відбулося покладання квітів до пам»ятника 
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«Жертвам Чорнобиля». У заході брали участь: міський голова Андрій 

Райкович, секретар міської ради Олег Колюка, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Колодяжний та керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради  Світлана Балакірєва.  

Під час спілкування з ліквідаторами аварії на ЧАЕС Андрій Райкович 

поцікавився станом вирішення наболілих питань, які турбують кожного                            

з «чорнобильців», і запевнив, що питання соціального захисту цієї категорії 

громадян залишаться для міської влади першочерговими у вирішенні. 

 

14 грудня  у закладах освіти міста відбулися віртуальні інформаційно-

просвітницькі заходи, тематичні уроки, виховні години до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, спрямовані на 

інформування учнівської молоді про аварію на Чорнобильській АЕС та 

подвиг ліквідаторів наслідків аварії, в т.ч. героїзм наших земляків. 

Відбулися online-зустрічі учнівської молоді з учасниками ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та представниками організації 

«Союз – Чорнобиль – Україна». 

У шкільних бібліотеках були розміщені  тематичні викладки літератури 

та фотовиставки «Чорнобильська трагедія», на базі яких і проходили 

тематичні лекції, засідання за «круглим столом», уроки пам’яті. 

Інформація про проведені заходи розміщена на сайтах закладів освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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