
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 01 березня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

01 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 комунальних 

підприємств. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: вжиття заходів 

щодо забезпечення комунального порядку в місті, вирішення питання щодо 

забезпечення поліцейського офіцера громади Новенського старостинського 

округу автомобілем, створення належних умов дорожньої безпеки, ремонту 

зупинок громадського транспорту до 01 травня 2021 року, проведення нарад                   

з власниками недобудованих будівельних об’єктів та діючих будівельних 

об’єктів щодо дотримання на них правил безпеки та наявності паспортів 

будівництва, утримання в неналежному стані рекламоносіїв та вжиття 

відповідних заходів, захворюваності на COVID-19, проведення в м.Києві                   

25 лютого 2021 року в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30» Ради 

розвитку громад та територій та оголошення Президентом України 

Володимиром Зеленським про створення Конгресу місцевої та регіональної 

влади, підготовки до початку активних будівельних і ремонтних робіт                       

та визначення стратегічних об’єктів, підготовки до відзначення 30-ї річниці 

Незалежності України. 

 Розглянуто питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян                             

у Кропивницькій міській раді у 2020 році. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  01 березня в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської                       

ради  міста  Кропивницького» проведено: 

ДЮК «Юність» – майстер-клас до Міжнародного жіночого дня 

«Подарунок мамі» з метою виховання почуття любові та поваги до жінки – 

мами, бабусі, сестрички; 

ДЮК «Гірник» –  бесіду «Що таке імунітет» з метою поглиблення 

знань про здоров’я та способи його зміцнення; 
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ДЮК «Чайка» – виготовлення листівок, майстер-клас «Зі святом, любі 

жінки» з метою розвитку логічного мислення та виховання почуття любові                      

та поваги до жінки; 

ДЮК «Вогник» – інформаційну годину «Видатні жінки-кулінари»                          

з метою розвитку пізнавальних інтересів та визначення ролі жінки у житті; 

ДЮК «Гермес» – бесіду «Безпечний інтернет» з метою розширення і 

поглиблення знань про соціальні мережі, обізнаності про існуючі небезпеки. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


