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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

11 вересня міський 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: належної 

підготовки до святкування Дня міста та осінньо-зимового періоду; прибуття 

першої партії великомістких автобусів, що дозволить покращити перевезення 

пасажирів; персональної відповідальності керівників виконавчих органів 

міської ради за виконання галузевих програм. 

Розглянуто питання про підготовку до святкування Дня міста та 

нагороди міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького. 

 

11 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду  з  

керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про підготовку до святкування Дня міста та 

проведення  Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2017; про  

підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 року; про належне прибирання закріплених та 

прилеглих територій, своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 

контейнерних майданчиків та приватного сектора та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

11 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах з нагоди 

Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму відбулися виховні години, 

конференції, круглі столи та семінари “Втрати України від фашизму”, “Внесок 

України у боротьбу проти фашизму”; виставки тематичної літератури у 

шкільних бібліотеках, присвячені боротьбі українського народу з фашизмом; 

конкурси малюнків та стіннівок “Ніколи знову”, “Ні – фашизму!”, “Червоні 

маки”.  

 

До Дня міста 

 

11 вересня відбулося введення в експлуатацію після капітального 

ремонту другої черги амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 
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КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницький”. 

Медичний заклад відвідали міський голова Андрій Райкович, народний 

депутат Костянтин Яриніч, секретар міської ради Андрій Табалов, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Грабенко та Наталія Дзюба.  

 

11 вересня у внутрішньому дворику міської ради відбулася презентація 

фотоальбому «Поема про місто», підготовленого авторським колективом до 

263-ї річниці заснування міста. Альбом складається зі 178 знімків, які 

відображають життя м.Кропивницького. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

11 вересня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та  спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради  

проведено  рейдове  відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по           

вул. Бєляєва.    

 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції 

складено 2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі 

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://gre4ka.info/zhyttia
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