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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 лютого 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: уважного 

ставлення до розгляду звернень громадян, особливо пільгових категорій; 

дотримання порядку в місті та підготовки до весняного прибирання; здійснення 

постійного контролю за торгівлею в несанкціонованих місцях, особливо м»ясом 

та продуктами тваринного походження; організації робіт з обрізування та 

видалення дерев; належної підготовки заходів з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні та 

проведення навчального візиту в рамках національної програми обмінних візитів 

для посадових осіб органів місцевого самоврядування “Маршрути успіхів”; 

якісної підготовки проектів рішень для розгляду на засіданні виконавчого 

комітету та сесії міської ради. 

Розглянуто питання про виконання міського бюджету за  2016 рік. 

13 лютого відбулася перша зустріч міського голови Андрія Райковича, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії 

Дзюби, начальника управління освіти Лариси Костенко з представниками 

правління Батьківської ради Кропивницького. 

Розглянуто питання: про побутову корупцію; про забезпечення прозорості 

формування бюджету галузі «освіта»; про тенденцію децентралізації в галузі 

«освіта»; про роботу Батьківської ради зі шкільними батьківськими комітетами; 

про перетворення шкільних батьківських комітетів на органи моніторингу та 

контролю. 

Вирішено проводити такі зустрічі між органами міської влади та 

Батьківською радою кожні два місяці. 

 

13 лютого 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 розчищення доріг, тротуарів, пішохідних 

переходів, зупинок громадського транспорту, прибудинкових та закріплених 

територій від снігу та наледнів; про організацію виконання робіт зі збивання 

бурульок з дахів будинків; про своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 

території міста; про організацію проведення зустрічі з головами ОСББ; про 

проведення зустрічі з громадськими організаціями, які опікуються озелененням 
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міста; про обстеження  мостів на території міста та надання пропозицій щодо їх 

ремонту та інші. 

 

 13 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу соціальної підтримки населення 

Юлія Вовк привітали зі 103-ю річницею від дня народження мешканку міста 

Четвертак Пелагею Федосіївну та вручили кошти в розмірі 1000 грн, цінний 

подарунок й квіти. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді відбулись 

заходи: ДЮК «Чайка» - майстер-клас з виготовлення валентинок;                                      

ДЮК «Зоряний» - усний журнал «Афганістан у нашій пам’яті» до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав; ДЮК «Чайка» - 

круглий стіл  на тему: «Конвенція ООН про права дитини». 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

13 лютого  у зв’язку зі спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в   Кіровоградської області муніципальним   патрулем   у   складі  

спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської  міської  

ради та управління Держпродспоживслужби проведені рейдові відстеження 

місць  несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та продукцією тваринного 

походження домашнього виробництва. 

Рейдові відстеження проводилися за адресами: вул. Вокзальна біля 

будинку № 37/16 (зі сторони магазину «АТБ» та ринку «Босфор»), вул. Короленка 

біля магазину «АТБ», вул. Добровольського біля  будинку № 15, вул. Космонавта 

Попова напроти поліклініки, вул. Яновського біля ринку «Колгоспний» та  

будинку № 108, вул. Євгена Тельнова біля ринку «Привокзальний», вул. Євгена 

Тельнова біля ринку «Черемушки», вул. Поповича, 1 біля залізничного вокзалу, 

вул. Полтавська біля ринку, вул. Домонтовича, вул. Бєляєва. 

В результаті рейдового відстеження спеціалізованою інспекцією складено                    

5 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 10 попереджень за несанкціоновану торгівлю 

молочною продукцією та олією в пластикових пляшках. З торгівцями проведена 

роз’яснювальна робота стосовно заборони реалізації свіжого м’яса та продукції 

тваринного походження. На час проведення рейду стихійна торгівлі призупинена.   

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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