
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

за 21 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

21  листопада заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Михайло  Бєжан провів  робочу  зустріч  з
комерційним директором ПП "Компанія Росток-Агро" Анною Шеремет. 

Розглянуті питання: про реалізацію проєкту "Облаштування інженерної
інфраструктури  промислової  зони  із  створенням  індустріального  парку
"Ростагропром"; про заходи які були здійснені підприємством.

21 листопада начальник управління  молоді  та  спорту  Вячеслав
Гурський провів нараду з керівниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Розглянуті  питання:  про  результати  виступів  спортсменів  на  міських
спортивно-розважальних змаганнях та відкритих чемпіонатах; про підготовку
та проведення спортивних заходів у грудні року; про підготовку мережі та
формування перспективних планів; про визначення кандидатів на присвоєння
стипендії  з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту;  про  підготовку
річного звіту за формою № 5-ФК.

       До Дня Гідності та Свободи

21  листопада з  нагоди  Дня  Гідності  та  Свободи  відбулися  урочисті
заходи на площі Героїв Майдану.

У заходах  брали участь:  голова  Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної ради Сергій
Шульга, секретар міської ради Олег Колюка, заступники міського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін  та  Сергій
Колодяжний, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Світлана
Балакірєва,  депутати  міської  ради,  представники  трудових  колективів
підприємств,  установ,  організацій,  представники  громадськості,  учасники
пам’ятних подій на майдані, небайдужі кропивничани.

Присутні  вшанували  пам'ять  усіх  полеглих  за  Україну  під  час
загальнонаціональної  хвилини  мовчання  та  поклали  квіти  до  пам’ятного
знаку Героям Небесної Сотні, меморіальної дошки В.Чміленку, меморіальної
дошки Семену Сороці.

Також  у  цей  день  відбулися  покладання  квітів  на  Алеях  Почесних
поховань  Далекосхідного  та  Рівнянського  кладовищ,  Алеї  Слави
меморіального комплексу “Фортечні вали”.
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21 листопада  з нагоди Дня Гідності та Свободи староста Новенського
старостинського  округу  Любов  Марченко, начальник  відділу  з  питань
інфраструктури  Ірина  Глушаєва  разом  з  батьками  Іваном  та  Сонею
Беспаловими  поклали  квіти  до  меморіальної  дошки  на  честь  загиблого
учасника АТО, захисника України, мешканця смт Нового Андрія Беспалова.

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради        Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


