
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 31 травня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

31 травня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                      

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчих органів міської 
ради, керівниками виконавчих органів міської ради, комунальних 

підприємств та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: початку 

першого етапу масштабних ремонтних робіт по вул. Вокзальній – 

прокладання нового водогону та підготовки до другого етапу – ремонту 

дорожнього покриття; забезпечення якості ямкових ремонтів дорожнього 

покриття по вулицях міста; гіперхлорування води в м.Кропивницькому                          

з 20.00 02 червня  до 16.00 06 червня; проведення зустрічей з представниками 

Спілки ветеранів АТО та еко-активістами стосовно вирішення питань із 
забезпечення територіальної оборони міста і висадження зелених насаджень                 

в центральній частині міста; відвідування комунального закладу «Навчально-

виховного об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія», на базі якого планується 

відкриття з 01 вересня поточного року міжшкільного ресурсного центру, та 

гала-концерту за участю кропивницьких музичних колективів та солістів в 

обласній філармонії; підготовки до святкування Міжнародного дня захисту 

дітей.                                               

Розглянуті питання: про роботу управління комунальної власності 
протягом січня - травня 2021 року; про підготовку до літнього оздоровлення 

дітей. 

За підсумками наради керівникам виконавчих органів міської ради                     

та комунальних підприємств надані відповідні доручення.  

 

31 травня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Світлани Балакірєвої відбулося засідання конкурсної 
комісії на заміщення трьох вакантних посад у фінансовому управлінні.  

Виявили бажання брати участь у конкурсі 12 осіб. Керівництвом 

фінансового управління з усіма кандидатами була проведена співбесіда, що 

полягала у перевірці теоретичного рівня знань з бюджетного законодавства                   
та виконання практичних завдань. Кандидатам було запропоновано 

обрахувати структуру заробітної плати органів управління з виведенням 

підсумкових формул та обчисленням середнього відсотка із застосуванням 

програмного забезпечення Excel. 
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 За результатами письмового іспиту та враховуючи проведену 

практично-теоретичну співбесіду, конкурсною комісією прийнято рішення 

рекомендувати для призначення трьох осіб, а одного конкурсанта зарахувати 

до кадрового резерву фінансового управління. 
 

31 травня  під головуванням голови конкурсної комісії, т.в.о. 

начльника Головного управління житлово-комунального господарства  
Тетяни Савченко відбулося засідання конкурсної комісії з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів у місті Кропивницькому. 

Розглянуто питання про надання роз’яснення стосовно змісту 

конкурсної документації учаснику конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів у місті Кропивницькому ТОВ «ЕКОСТАЙЛ». 

 Вирішено направити копію протоколу від 31.05.2021 р.                        

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» та  провести конкурс на надання послуг з вивезення 

побутових відходів у місті Кропивницькому 08 червня 2021 року. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

31 травня у приміщенні Центру розвитку національних культур 

«Єдина родина» працівники Кропивницького музею музичної культури                                               

ім. К.Шимановського провели бесіду-презентацію «Композитори 

Кропивницького – дітям» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Дітям та 
їхнім батькам, присутнім на заході, розповіли про твори Кароля 

Шимановського, Кіма Шутенка, Марини Долгіх та інших композиторів 

нашого краю. Крім творів у запису, прозвучала пісня Петра Лойтри 

(композитора з м.Малої Виски) у виконанні Ірини та Світлани 

Ніколаєвських. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


