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м. Кропивницький          

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: контролю за 

дотриманням графіків руху транспорту з перевезення пасажирів; розчищення від 

снігу пішохідних переходів, тротуарів, зупинок транспорту, проблемних ділянок 

доріг, проїздів до навчальних та лікувально-профілактичних закладів та 

посипання їх протиожеледною сумішшю; утримання в належному стані 

теплотрас; вивезення у визначені місця снігу з вулиць міста та залучення до цієї 

роботи  підприємств усіх форм власності; належного функціонування пунктів 

обігріву та постійної їх перевірки; озвучення на хвилі FM-радіо звернення до 

водіїв не залишати автотранспорт на узбіччі доріг по центральних та 

магістральних вулицях, щоб не заважав розчищенню доріг від снігу; убезпечення 

людей від бурульок на дахах будинків; своєчасного припинення патрульною 

поліцією руху вантажівок по місту у випадку погіршення погодних умов; 

підготовки до наступного засідання сесії міської ради. 

Розглянуто питання про подолання наслідків ускладнення погодних умов 

на території  м.Кропивницького. 

 

11 cічня міcький гoлoва Андpій Pайкoвич зpoбив чеpгoвий oб’їзд теpитopії 

міcта, щoб пpoінcпектувати якіcть poбoти пpацівників кoмунальних cлужб. 

Oчільник міcта перевірив cтан дopіг на вулицях Кpoпивницькoгo, один із 

15-ти пунктів тимчаcoвoгo oбігpіву, виcлухав cкаpги гpoмадян та пocпілкувавcя 

із пеpевізниками.  

Загалoм poбoтoю кoмунальників Андpій Pайкoвич лишивcя задoвoлений. 

За його словами, тепеp неoбхіднo зocеpедитиcь на вивезенні cнігу та активніше 

бpатиcя за poзчищення від cнігу невеликих вулиць та пpoвулків. 

 

11 січня  під головуванням заступника голови комісії - начальника служби 

у справах дітей Ірини Сисак відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Були розглянуті та позитивно вирішені питання:  про припинення опіки 

– 1; про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми 

дітьми – 3; про надання дозволів – 1; про позбавлення батьківських прав – 2;                  

про затвердження індивідуальних планів - 5.   

 

11 січня під головуванням заступника голови районної у місті ради Артема 

Постолатія в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету 

Ленінської районної у місті Кіровограді ради відбулося засідання комісії з питань 
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призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 44 

(призначено – 44); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 4 

(призначено - 4); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 16 

(призначено – 11); пільги – 2 (призначено - 2). 

 

11 січня під головуванням заступника голови районної у місті ради Артема 

Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Ленінської районної у місті Кіровограді ради.  

Розглянуто 7 справ, що стосуються порушення ст.152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Правил благоустрою м. Кіровограда. 

На 3-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито та розгляд                        

однієї перенесено на наступне засідання.  

 

Події суспільно-політичного життя 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

11 січня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» - спортивно-розважальну програму «Веселі старти»;                   

ДЮК «Гермес - круглий стіл для підлітків на тему: «Порушити легко кордони 

закону, та кара завжди після цього чека», ДЮК «Чайка» - покладання квітів 

вихованцями до пам’ятника «Невідомому солдату» (вул. Шевченка) з нагоди Дня 

визволення м.Кіровограда від фашистських загарбників. 

 

Питання соціально – економічного стану 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

11 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської 

ради та працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд з 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Дніпровської, Руслана Слободянюка, Михайлівської, Студентського 

бульвару, Пацаєва, Комарова, Космонавта Попова, Тореза, Волкова, Великої 

Перспективної, Верхньої Пермської, Гоголя, Пашутіна, Арсенія Тарковського. 

За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено  6 протоколів 

про адміністративні правопорушення, передбачені   ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та виписано 14 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
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