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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 грудня 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. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: проведення                     

22 грудня 2020 року засідання сесії міської ради, під час якого одним із питань 
буде розглянуто проєкт рішення міської ради «Про бюджет Кропивницької 

міської  територіальної  громади  на  2021 рік»; дотримання громадського 

порядку в місті та своєчасного реагування на погіршення погодних умов; 
організації роботи ТОВ «Екостайл» відповідно до договорних умов; 

благоустрою місць проведення аварійно-ремонтних робіт                                         

КП «Теплоенергетик» та КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»; спільного 

оперативного реагування відносно вирішення проблемних питань                            
в Новенському старостинському окрузі; обов»язковості дотримання усіх 

карантинних заходів, особливо під час посилення карантину; забезпечення 

організації роботи лікувальних закладів,    в першу чергу КНП «Центральна 

міська лікарня», в період святкових та вихідних днів; підготовки міста                              
до новорічно-різдвяних свят; необхідності опрацювання управлінням освіти 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та інших. 
 

 21 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан  провів робочу зустріч із суб’єктами 

господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі міста.  

В заході брали участь: начальник управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Сергій Горбовський та начальник Кропивницького 

міського управління ГУ Держпродспоживслужби Олександр Сіленко. 

 Суб’єктів господарювання було проінформовано: про дотримання вимог 

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови                            

як державної»; про протиепідемічні обмеження у діяльності закладів 

ресторанного господарства,  які  визначено  постановою  Кабінету  Міністрів  

України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби GOVID-19, спричиненої коронавірусом                  

SARS-CoV-2» (зі змінами); про оголошення локдауну з 08.01.2021                                     

по 24.01.2021 по всій території України.  
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  21 грудня під час засідання спеціалізованої вченої ради 

Центральноукраїнського національного технічного університету секретар 

міської ради Олег Колюка та керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Світлана Балакірєва вручили відзнаку «За заслуги» І ступеня 

міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького Сторожуку Миколі 

Володимировичу – директору Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидату 

технічних наук, доценту та відзнаку «За заслуги» ІІ ступеня  міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького Вівсяному Олександру Борисовичу 

– заступнику директора Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету з нагоди                                         

150-річчя заснування професійно-технічної освіти на Кіровоградщині. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 
 

 21 грудня о 18.00 на площі Героїв Майдану Рух опору капітуляції 

Кропивницький проводив акцію “Стоп Шкарлет — не дамо вбити освіту!”                       

з вимогою відставки новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета. 
 В акції брали участь представники політичної партії “Національний 

корпус”, в руках вони тримали плакат з написом “Шкарлета геть”, прапори                           

з партійною символікою. 
 Кількість учасників — 12 осіб. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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