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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

24 квітня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності 

завершення робіт з весняного прибирання міста, проведення загальноміського 

суботника; забезпечення належного транспортного сполучення у поминальні 

дні з урахуванням недоліків у роботі в неділю, 23 квітня; проведення 

будівельно-ремонтних робіт, здійснення постійного контролю; якісного 

ремонту дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки по вулицях 

міста; належної підготовки до 31-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС та 

травневих свят; надання ЖЕО повної інформації мешканцям 

багатоповерхових будинків про використання коштів, закладених у тариф на 

утримання будинку та прибудинкової території; колективного депутатського 

звернення та проведення громадських слухань з питань, зазначених у 

зверненні. 

  Розглянуто питання про результати роботи відділу реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

24 квітня 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 роботи колективів та участь у 

загальноміському суботнику; про виконання заходів з підготовки 

комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; 

про виконання робіт відповідно до переліку послуг, що входять до складу 

тарифу на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій; про 

підтримання належного санітарного порядку на прибудинкових та 

закріплених територіях, територіях міських кладовищ; про своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів. 
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Події суспільно-політичного життя 

                                Діяльність громадських організацій 

 

24 квітня о 14.00 Спілка вірмен України в Кіровоградській області 

організувала скорботну ходу з площі перед Кіровоградською міською радою 

по вулицях Великій Перспективній, Преображенській, Михайлівській до 

пам'ятного знака Хачкар, де відбувся мітинг з нагоди вшануванням пам'яті 

жертв трагедії вірменського народу в 1915 році. 

Кількість учасників — до 200 осіб. Крім представників вірменської 

діаспори, у акції брали участь народний депутат України Костянтин Яриніч,           

священнослужителі Спасо-Преображенського Кафедрального Собору УПЦ, 

учні загальноосвітніх навчальних закладів міста, представники громадських 

організацій. 

Заходи проводилися під державними прапорами України та Вірменії. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих вірмен. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

24 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Ровесник» - годину-реквієм «Це не повинно повторитися» за 

участі  ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Мохонька М.М.;                                

ДЮК «Чайка» - інтелектуальну гру до всесвітнього Дня книги;  ДЮК «Надія» 

- змагання з таеквондо «Сила та здоров’я». 

 

 

Начальник організаційного відділу              О. Разуменко 
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