
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 06 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
06 березня 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. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: наведення 

комунальними підприємствами порядку в місті після зими; організації роботи 

із суб»єктами господарювання усіх форм власності з питання наведення 

порядку на прилеглих територіях та утримання їх у належному стані; 

виконання робіт з ремонту дорожнього покриття, в першу чергу по 

магістральних напрямках; необхідності ремонту фасадів будинків; посилення 

уваги з боку поліції до випадків крадіжок решіток зливової каналізації та 

кришок з технологічних колодязів; відповідності температури подачі 

теплоносія до температури зовнішнього повітря; посилення контролю за 

станом пасажирських перевезень, санітарним та технічним станом 

автотранспорту; посилення контролю за станом рекламоносіїв; своєчасного 

вивезення твердих побутових відходів та наявності урн для сміття біля 

закладів торгівлі, ресторанного господарства та інших суб»єктів 

господарювання; належної підготовки до відзначення 203-ї річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка. 

 Розглянуто питання: програмний продукт «Енергоплан» як основний 

інструмент впровадження системи енергетичного менеджменту та виконання 

завдань «Угоди мерів» та про стан розгляду звернень громадян, що надійшли 

під час особистих прийомів громадян керівництвом міста протягом                             

січня - лютого 2017 року. 

 

06 березня 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 організацію виконання робіт з розчищення 

доріг, тротуарів, прибудинкових та закріплених територій від  випадкового 

сміття та відсіву; про благоустрій територій кладовищ, забезпечення наявності 

води на кладовищах; про виконання робіт з благоустрою території в місцях 

проведення урочистих заходів з нагоди 203-ї річниці з дня народження                                   

Т.Г. Шевченка; про виготовлення схеми теплопостачання міста; про 

відновлення асфальтобетонного покриття в місцях проведення земляних робіт 

та інші. 
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06 березня 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 5-х осіб, переведення з дільниці соціальної реабілітації 

до дільниці ресоціалізації  стосовно однієї особи. 

 

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

               

06 березня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся 

святковий концерт «Життєва сила весни» за участі вихованців народного 

художнього колективу України хореографічного ансамблю «Світанок» та 

зразкових хореографічних ансамблів «Надія», «Анюта», «Алегро», «Дебют» 

та «Вікторія». Учасники концерту подарували глядачам свої уміння, таланти 

та гарний настрій. З привітаннями та найкращими побажаннями до присутніх 

звернулися міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій 

Табалов. 

 

06 березня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» проведено міський турнір з тенісу настільного серед юнаків і 

дівчат, присвячений Міжнародному жіночому дню.  

У змаганнях брали участь 22 спортсмени. Серед юнаків перемогу 

виборов Дмитро Волохов, а в змаганні дівчат перше місце посіла Анастасія 

Дуброва. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

06 березня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» проведено міський турнір з баскетболу серед дівчат, 

присвячений Міжнародному жіночому дню.  

У турнірі брали участь 4 команди. За результатами спортивних баталій 

перше місце завоювала команда студенток Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу  фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 
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06 березня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради спільними зусиллями відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради, відділення НОК України в 

Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» проведено міські змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я», 

присвячені Міжнародному жіночому дню. Учасників заходу привітали 

директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 

Микола Аношкін та майстер спорту з художньої гімнастики, тренер-викладач 

КДЮСШ № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради Марія Овчаренко.  

14 спортивних сімей продемонстрували вправність у змаганнях із 

дартсу, дуйболу, фрізбі, обертанні обруча та перевірили свої знання, 

відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. За підсумками всіх 

конкурсів перше місце завоювала родина Руслана, Ольги та Ксенії Ткаліч. 

Друге місце посіли Володимир, Юлія і Анна Сапожник. Замкнула призову 

трійку сім’я Миколи, Юлії та Ксенії Танасієнків. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу  фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

та літературу на олімпійську тематику від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України.  

 

06 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - концертно-ігрову програму до Міжнародного 

жіночого дня та змагання з настільного тенісу; ДЮК «Надія» - конкурси та 

естафети «Сила та здоров’я». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

06 березня   муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини, дільничних інспекторів Кіровоградського ВП ГУНП в області 

проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   квітами  

на  розі  вулиць Преображенської та Великої Перспективної.  

На  час проведення  рейдового  відстеження  ліквідована  

несанкціонована  торгівля квітами та сувенірами по вул. Великій 

Перспективній (біля зупинки громадського транспорту «Готель «Київ»).  

Працівниками   спецінспекції  складено 6 протоколів  за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні  правопорушення, дільничним інспектором 

складено 1 протокол за ст. 160 Кодексу України про адміністративні  

правопорушення.     
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Охорона здоров»я 

 

06 березня начальник управління охорони здоров»я Оксана Макарук та 

голова обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації 

"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДо" Юлія Чабанюк 

підписали меморандум про співпрацю між обласним відділенням                                      

ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" та управлінням охорони здоров'я.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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