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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

05 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території міста. На розгляд комісії було винесене одне питання 

щодо розміщення малогабаритного виносного щита біля зоомагазину 

“Колумбус” по вулиці Яновського,104. Члени комісії дали дозвіл вланику 

торговельного закладу на розміщення рекламного щита терміном на 1 рік. 

05 січня міський голова Андрій Райкович зустрівся з головою обласної 

організації Національної спілки письменників України Василем Бондарем, 

щоб обговорити перспективи співпраці у сферах розвитку і поширення 

літературознавства та книговидання. 

У зустрічі брали участь також члени НСПУ Борис Ревчун, Антоніна 

Царук, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба та керівники профільних виконавчих органів міської ради. 

Василь Бондар запропонував разом популяризувати місцевих літераторів 

- письменників і поетів, які принесли славу рідному місту. Для цього Спілка 

готова розробити відповідний план літературних зустрічей в закладах освіти і 

культури Кропивницького. 

Спілчани пропонують провести у ЗОШ № 3, де свого часу викладав 

музику Федір Непоменко, літературну зустріч, присвячену його пам’яті. 

Міський голова підтримав таку ініціативу і відразу надав доручення 

виконавчим органам міської ради долучитися до організації як цього заходу, 

так і до складання перспективного плану проведення таких зустрічей. 

У свою чергу, міський голова ознайомив спілчан з планами діяльності 

міської влади. Цьогоріч є намір провести у Кропивницькому великий 

мистецький фестиваль. Також може бути реалізована ідея створення в місті 

Центру культури. Першим кроком стане замовлення проектно – кошторисної 

документації для реконструкції під такий Центр приміщення колишнього 

кібернетико – технічного коледжу по вулиці Архітектора Паученка. 

По завершенні зустрічі її учасники визнали, що вона була 

результативною і обопільно корисною. 

 

Діалог влади з народом 
 

05 січня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 11 заявників з питань: покращення 
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житлово – комунальних умов проживання, надання у власність земельної 

ділянки, вжиття заходів щодо безпритульних собак, орендної плати за нежилі 

приміщення, порушення громадського порядку кафе “Шашлик-Маркет”, 

надання допомоги безхатченкам. 

 

05 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулись 8 заявників з питань: надання приміщення для ДЮЦ, 

забезпечення дровами для пічного опалення, ремонту водостічної труби, 

усунення протікання покрівлі будинку, ремонту дорожнього покриття та 

пропозиції щодо якості дорожнього покриття. 

 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
05 січня начальник відділу сім’ї  та молоді Людмила Дорохіна 

провела засідання комісії  з питань сім`ї , гендерної  рівності, 
демографічного розвитку, запобіганню насильства в сім`ї  та протидії  
торгівлі людьми. Розглянуто  питання: про підсумки роботи за 2016 рік; 
про  спільнии  план роботи структурних підрозділів та органів місцевого 
самоврядування на 2017 рік щодо попередження насильства в сім’ї . 
 

05 січня у дитячо-юнацькому клубі «Луч» відділу сім’ї  та молоді 
Кіровоградської  міської  ради відбувся конкурс колядок та щедрівок. 

 

Питання соціально – економічного стану 
 

Ситуація на споживчому ринку 

 

05 січня по вул. Великій Перспективній, перед міськoю радoю, відбувся 

святкoвий Різдвяний ярмарoк, в якому брали участь 27 суб'єктів 

господарювання міста. Містяни мoгли придбати за цінами вирoбників рибу, 

oвoчі, м`ясo, яйця, oвoчі, фрукти, сoлoдoщі та святкoві сувеніри. 

Освіта 

З метою запобігання виникненню епідемічних ускладнень, враховуючи 

негативну динаміку захворюваності на ГРВІ та грип по місту, управління 

освіти міської ради рекомендувало закладам освіти продовжити канікулярний 

період ще на один тиждень, до 13 січня.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
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