
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 03 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 квітня 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: продовження 

виконання робіт з благоустрою міста; посилення роботи щодо припинення 

стихійної торгівлі по вулицях міста, в т.ч. інформаційно-просвітницької;  

належної організації весняно-літньої торгівлі; посилення контролю за змістом 

та станом реклами; початку повномасштабних робіт з ремонту дорожнього 

покриття по вулицях міста; вжиття заходів щодо забезпечення належної 

організації руху громадського транспорту; завершення опалювального 

періоду 2016/2017 року та початку виконання робіт з підготовки до 

опалювального періоду 2017/2018 року; доведення до відома усіх мешканців 

багатоповерхових житлових будинків інформації про встановлення нових 

розрахунків тарифу на утримання будинку та прибудинкової території; 

належної підготовки та забезпечення проведення заходів у дні Великодніх 

свят; належної організації та проведення 08 квітня 2017 року обласного 

ярмарку на площі Богдана Хмельницького; забезпечення своєчасного 

вивезення з приватного сектору зібраного під час весняного прибирання 

сміття; посилення спеціалізованою інспекцією контролю за дотриманням 

санітарного порядку в місті, в т.ч. за утриманням рекламоносіїв. 

  Розглянуто питання: про модернізацію надання соціальних послуг 

населенню Подільського району м. Кропивницького та  про стан розгляду 

звернень громадян, що надійшли на «гарячу лінію» міського голови протягом                   

січня - березня 2017 року. 

 

03 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад у виконавчих органах міської ради, а саме: в управлінні 

комунальної власності та управлінні по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення.  

У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

на посаду головного спеціаліста відділу приватизації та обліку комунального 

майна управління комунальної власності Ковбасюка Анатолія Васильовича; 
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на посаду головного спеціаліста управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Смолеву Тетяну Миколаївну. 

Також  комісією рекомендовано зарахувати до кадрового резерву на 

посаду  головного спеціаліста відділу приватизації та обліку комунального 

майна управління комунальної власності Любіч Юлію Олександрівну. 

 

03 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів робочу нараду з питань  

впровадження рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 852 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 

року № 3949 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку».   

 В нараді брали участь: в.о. начальника Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС                                                      

в Кіровоградській області Оксана Єфімович, начальник відділу 

адміністрування податків із самозайнятих осіб Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС 

у Кіровоградській області Вікторія Шаповал, начальник юридичного 

управління міської ради Марина Смаглюк, начальник управління економіки 

міської ради Андрій Паливода, заступник начальника управління економіки 

міської ради Аліна Пузакова. 

 

03 квітня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про активізацію робіт з прибирання та благоустрою 

закріплених та прилеглих територій; про відновлення зовнішнього освітлення 

на Соборній площі; про ліквідацію сміттєзвалища по вулиці Салтикова-

Щедрина; про активізацію робіт з висадження зелених насаджень та квітів на 

клумбах, алеях, газонах міста; про встановлення дорожніх знаків, що 

забороняють в'їзд у місто великогабаритного транспорту; про виконання робіт 

з благоустрою територій міських кладовищ та інші. 

                                                                                                                                                                                    

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 03 квітня у дитячо-юнацьких клубах «Чайка», «Гермес» та «Зоряний» 

відділу сім’ї та молоді проведено майстер-класи з виготовлення писанок. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

03 квітня  в рамках державної атестації навчальних закладів відбулася 

відкрита публічна презентація діяльності  дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу. 
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На презентації були присутні: члени експертної комісії, працівники 

дошкільних навчальних закладів, батьки вихованців закладу та випускники 

садочка. 

Під час презентації педагогічні працівники дошкільного навчального 

закладу розкрили форми та методи роботи з дітьми, продемонстрували 

фрагменти навчально-виховного процесу та цікаві форми роботи з дітьми. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 
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