
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 07 червня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

07 червня 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. 

На початку наради міський голова Андрій Райкович привітав 

запрошених журналістів з професійним святом – Днем журналіста та разом з 

секретарем міської ради Олегом Колюкою вручив їм відзнаки Кропивницької 

міської ради та виконавчого комітету. 

 Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях:  

 участі 03 червня у м.Хмельницькому у засіданні Конгресу місцевих та 

регіональних влад при Президентові України за його особистою участю; 

підготовки КП «Теплоенергетик» до наступного опалювального періоду 

2021/2022 року; 

участі виконавчих органів міської ради у різноманітних програмах та 

грантах з метою залучення додаткових коштів на фінансування, співпраці  з 

Державним фондом енергоефективності та USAID ; 

 забезпечення комунального порядку в місті ;   

 контролю поліцією за виконанням рішення виконавчого комітету 

міської ради про заборону транзитного руху великовагового та 

великогабаритного автомобільного транспорту по місту Кропивницькому, 

дотриманням правил торгівлі підакцизними товарами, громадським порядком 

на території міста (наявність фактів крадіжок квітів з клумб, псування 

павільйону у парку культури і відпочинку "Ковалівський" тощо);   

 дотримання правил безпеки під час проведення заходів в канікулярний 

період  та інших.       

 Розглянуто питання про розробку проєкту Стратегії розвитку 

Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року. 

 За підсумками наради керівникам виконавчих органів міської ради та 

комунальних підприємств надані відповідні доручення. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 04 по 07 червня у м. Кременчук проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед учнів. Змагання зібрали 129 найсильніших спортсменів із 

семи регіонів України (Дніпропетровська, Кіровоградська,                   Донецька, 

Полтавська, Харківська, Волинська області та м. Київ). Збірну команду 

Кіровоградського обласного відділення з фізичного виховання та спорту МОН 

представляли дванадцять юних спортсменів - вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1», комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» та ФСТ Динамо. 

Чемпіоном в лазінні на швидкість в групі 2006-2007 років народження 

став Олександр Довгань. 

 Призери чемпіонату України зі скелелазіння серед учнів: в групі 2006-

2007 років народження - Ул’яна Русінська - ІІ місце в швидкості; в групі 2008-

2009 років народження  Микита Бабенко - ІІІ місце в швидкості, ІІ місце – 

трудність та ІІІ місце — багатоборство; в групі 2010-2011 років народження  

Вікторія Мартинюк - ІІІ місце в швидкості, ІІ місце – трудність та ІІ місце – 

багатоборство; Євгенія Рижко- ІІ місце в швидкості та ІІІ місце - 

багатоборство.            

 До десятки сильніших спортсменів попали: Вероніка Зайцева, Максим 

Луценко, Катерина Рябоштан, Анастасія Олійник, Софія Ткаченко, Руслан 

Ткаченко, Вероніка Теренич.         

 В командному заліку серед регіонів на швидкість збірна команда 

Кіровоградської області стала срібним призером.     

 Призери нагороджені медалями та дипломами Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти та науки України.      

 Тренують спортсменів: Микола Побережець, Валентина Русінова та 

Юрій Побережець. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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