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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

23 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: здійснення 

контролю за організацією харчування дітей в навчальних закладах (умови 

зберігання продуктів, дотримання санітарних вимог під час приготування їжі, 

дотримання термінів зберігання продуктів тощо); розчищення снігу на 

другорядних вулицях, пішохідних переходах; своєчасного посипання 

протиожеледною сумішшю; посилення контролю з боку ГУЖКГ та 

спеціалізованої інспекції за вивезенням ТОВ «Екостайл»  твердих побутових 

відходів з контейнерних майданчиків та приватного сектору; взаємодії 

ГУЖКГ з ОСББ; організації пасажирських перевезень по місту (перевірка 

розрахунку тарифу, дотримання графіків руху; впровадження нових 

тролейбусних маршрутів та розробка графіків їх руху; впровадження 

електронного китка); посилення уваги з боку поліції до забезпечення 

громадського порядку в районі залізничного вокзалу, приватному секторі та 

«спальних» мікрорайонах міста. 

Розглянуто питання про виконання Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних  областях України та членів їх 

сімей — мешканців м. Кіровограда на 2016 рік.                                          

 

23 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання: про умовно – дострокове звільнення засуджених; 

про заміну невідбутої частини строку покарання більш м'яким; про 

переведення з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації. 

Рішенням комісії погоджено матеріали про умовно-дострокове 

звільнення стосовно однієї особи, заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м'яким стосовно 3-х осіб, про переведення з дільниці соціальної 

реабілітації до дільниці ресоціалізації  стосовно однієї особи. 

 

23 січня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про продовження роботи з вивезення снігу з вулиць 



місця у спеціально відведені місця; про організацію проведення засідання 

комісії з питань безпеки дорожнього руху в  м. Кропивницькому;  про  

утримання прилеглих та закріплених територій в належному санітарному стані 

та інші. 

  

Події суспільно-політичного життя 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

23 січня у дитячо-юнацькому клубі «Старт» відділу сім’ї та молоді 

проведено диспут на тему: «Україна – вільна країна» до Дня Соборності 

України. 

Питання соціально-економічного стану 
Освіта 

 

23 січня на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати відбулася презентація регіонального етапу Всеукраїнського 

дистанційного бізнес-турніру «Стратегія фірми -2017». 

У прес-конференції, присвяченій старту турніру, взяли участь начальник 

управління освіти Кіровоградської міської ради Лариса Костенко, президент 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко, 

генеральний директор компанії інтелектуальних технологій КІНТ Віталій 

Паздрій та голова міської організації БПП «Солідарність» Олександр Дануца. 

У 2017 році найвідоміший український онлайн-турнір у середовищі 

бізнес-симуляції ViAL+ проходитиме вдруге для учнів 8-11-х класів                           

м. Кропивницького.  

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради                    М.Смаглюк 
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