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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

16 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. 

На початку наради міський голова привітав з 70-річчям від дня 

народження відомого кіровоградського футболіста, заслуженого тренера 

України Олексія Кацмана. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: розчищення 

снігу на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках транспорту, 

контейнерних майданчиках, другорядних вулицях; своєчасного посипання 

протиожеледною сумішшю; належної оплати праці працівників комунальних 

підприємств, які брали участь в розчищенні снігу по вулицях міста; залучення 

до розчищення снігу та його вивезення у визначені місця підприємств усіх 

форм власності, в т.ч. підприємств торгівлі та ресторанного господарства; 

налагодження взаємодії  міської влади з керівництвом ОСББ і своєчасного 

вивезення сміття з контейнерних майданчиків ОСББ; контролю за станом 

захворюваності дітей та повноцінним харчуванням в навчальних закладах; 

проведення ретельного розслідування випадку смерті новонародженої дитини 

у пологовому будинку № 2 ім. Святої Анни; проведення додаткових 

інструктажів з водіями транспорту загального користування щодо дотримання 

правил дорожнього руху та утримання транспортних засобів в належному 

стані. 

Розглянуто питання: про стан розгляду звернень громадян до міського 

голови, які надійшли під час спілкування у прямому ефірі обласного 

телебачення; про результати роботи Центру надання адміністративних послуг 

за 2016 рік. 

 

16 січня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто  питання: про продовження роботи з вивезення снігу з вулиць 

міста у спеціально відведені місця; про залучення безробітних, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості, до робіт з розчищення територій 

міста від снігу; про опрацювання проблемних питань щодо діяльності ОСББ; 

про підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення управителів 
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багатоквартирними будинками; про залучення транспорту на гусеничному 

ходу до прибирання наледнів на вулицях приватного сектора тощо. 

 

16 січня під головуванням  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

надзвичайної епізоотичної комісії. Причиною скликання екстренного 

засідання комісії став спалах африканської чуми свиней неподалік 

Кропивницького.  

Комісія прийняла рішення про здійснення спільних рейдів територією 

міста працівниками патрульної поліції, дільнічними офіцерами, 

спецінспекцією та Держпромслужбою. Вони мають ліквідувати 

несанкціоновані продовольчі ринки, слідкувати, щоб реалізація живих свиней 

і м’яса здійснювалася виключно на територіях ринків за наявності відповідних 

ветеринарних документів. 

 

  

16 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії щодо розгляду 

заяв постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих, які є мешканцями міста, щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги. Розглянуто та погоджено 3 звернення постраждалих учасників 

антитерористичної операції. 

 16 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з  питань надання 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих, які є мешканцями міста.  Розглянуто та погоджено 51 заяву щодо 

надання одноразової матеріальної допомоги. 

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

 

16 січня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
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