
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 04 жовтня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

  Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 04 жовтня під головуванням директора департаменту соціальної 

політики міської ради Юлії Вовк відбулося засідання конкурсної комісії з   

питання проведення конкурсу на заняття посади директора Комунальної 

установи «Кропивницький міський територіальний центр соціального   

обслуговування (надання соціальних послуг)». За результатами проведення 

конкурсу визначено переможця. 

  

04 жовтня в приміщенні клубу військової частини А 2077                      

відбулись урочисті заходи з нагоди річниці заснування військової частини.                

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін вручив відзнаки Кропивницької міської ради та                 

виконавчого комітету трьом військовослужбовцям військової частини                     

А 2077. А особовий склад військової частини отримав від  міської ради та   

виконавчого комітету сертифікат на матеріальну допомогу на 35 000 грн. 

 

 04 жовтня відбувся неплановий брифінг начальника управління освіти 

Лариси Костенко. Мова йшла про тимчасові зміни в організації навчального 

процесу в місті. У зв'язку з тим, що з 22.00 04 жовтня по 06.00 06 жовтня буде 

відключене централізоване водопостачання, 05 жовтня не всі класи закладів 

освіти Кропивницького навчатимуться в приміщеннях шкіл. Керівники 

навчальних закладів прийняли рішення, що 142 класи працюватимуть 

дистанційно, оскільки школи не можуть запастися водою в достатній кількості 

для забезпечення належної роботи. 

 

 04 жовтня відбувся неплановий брифінг начальника управління 

транспорту та зв'язку Віктора Житника. Мова  йшла про те, що у місті на свої 

рейси не виїхали 56 маршрутних таксі. 

 З 01 жовтня 2021 року в Україні різко подорожчав природній газ, який 

використовують перевізники в якості моторного пального. Вартість за 

кубометр газу зросла із 14 грн до 34 грн. У структурі тарифу із березня 2021 

року закладена ціна пального 7 грн/куб. м. Це вплинуло на те, що певна 

частина транспортних засобів не вийшли на маршрути. 

 У зв'язку з цим перевізники подали уточнені розрахунки вартості 

проїзду. 

    Події суспільно-політичного життя 

      Освіта 

04 жовтня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулось І засідання конкурсної комісії на заміщення посади       

директора державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей». 
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   Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 02-04 жовтня в м. Вінниці проходили Всеукраїнські змагання з легкої 

атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження і молодших «Хто ти 

майбутній олімпієць?». У змаганнях взяли участь 150 спортсменів із               7 

регіонів України. 

Вихованець КДЮСШ № 2 Віталій Бичков завоював золоту медаль у 

стрибках в довжину та став срібним призером у бігу на 100 метрів. 

 Тренує кропивницького легкоатлета Альона Дюбанова. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради         Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Сіненко 35 83 89 


