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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

06 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду із 

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: відправки до 

Авдіївки гуманітарної допомоги (харчів) та організації збору теплих речей; 

забезпечення порядку в місті (продовження робіт з розчищення другорядних 

вулиць, посипання протиожеледною сумішшю тротуарів, пішохідних 

переходів, зупинок громадського транспорту, під»їздів до контейнерних 

майданчиків); забезпечення готовності до погіршення погодних умов 

(посилений режим чергування, наявність посипного матеріалу та техніки, 

звернення до власників автотранспорту з проханням не паркувати 

автотранспорт вночі по центральних та магістральних вулицях); дотримання 

температурного режиму у закладах освіти та охорони здоров»я та необхідності 

посилення контролю за приготуванням їжі у навчальних закладах; посилення 

уваги з боку управління освіти до роботи керівного складу навчальних 

закладів; контролю за підготовкою до відкриття інсультного центру в лікарні 

швидкої медичної допомоги; впровадження системи контролю якості              

ISO-9001 у Кіровоградській міській раді; належної організації роботи 

громадського транспорту; проведення на високому рівні у гімназії                                   

ім. Т.Шевченка літературного салону «Імператор залізних строф» з нагоди                   

120-річчя від дня народження славетного земляка, відомого українського 

поета  Євгена Маланюка; надходження пропозиції від В.Панченка щодо 

створення в місті скверу ім. Ю.Яновського. 

Розглянуто питання про стан розгляду звернень громадян, які надійшли 

до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради протягом 2016 року. 

 

06 лютого начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про розчищення доріг, тротуарів, пішохідних 

переходів, зупинок громадського транспорту, прибудинкових та закріплених 

територій від снігу та наледнів та посипання їх посипковим матеріалом; про 

забезпечення належного теплопостачання; про введення в роботу ліфтів, де 

було проведено капітальний ремонт та інші. 
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Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 лютого у Кіровоградській дитячій художній школі імені                                   

О.О. Осмьоркіна для дітей та викладачів КЗ «Центр соціально – психологічної  

реабілітації дітей» відбулась екскурсія по школі та майстер-клас з 

виготовлення листівок, який провели викладачі школи Гноєва С.О. та 

Кузнєцова О.І.  

 

06 лютого у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання з шашок. 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

 06 лютого по  вул. Великій Перспективній (біля готелю «Київ») 

розпочалася святкова торгівля до Дня закоханих з продажу сувенірної 

продукції, яка буде  продовжуватись до 15 лютого 2017 року. 

 Освіта 
 

06 лютого члени експертної групи перевірили усунення недоліків, 

виявлених у ході атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 52 «Казковий». 

З 06 лютого по 10 лютого члени експертної групи здійснюють  

атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 42 

«Ювілейний» комбінованого типу.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради              А.Бондаренко 
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