
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  25 вересня  2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        

        25 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з    

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 звернувся до працівників виконавчих органів міської та 

районних у місті рад, комунальних підприємств міста щодо необхідності 

раціонального та ефективного господарювання в місті та використання 

міського бюджету на 2017 рік, а також закликав активно включитися до 

процесу формування бюджету на 2018 рік. Була зосереджена увага присутніх 

на питаннях: виконання протипожежних заходів в закладах бюджетної 

сфери; всебічного контролю за дітьми в навчальний час; оперативним 

прибиранням опалого листя; підготовки до опалювального сезону; якості 

надання медичних послуг та шанобливого ставлення до пацієнтів в 

лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста; про 

можливість відкриття в місті комунального асфальтового заводу; своєчасного 

відновлення асфальтобетонного покриття після проведення земляних робіт; 

благоустрою території виставкового комплексу по вулиці Мурманській; 

підготовки презентації озеленення міста. Міський голова звернувся до 

представників поліції із зауваженнями щодо їх бездіяльності в питаннях 

охорони коммунального майна, боротьби з  несанкціонованною торгівлею в 

місті, та наголосив на необхідності активізувати роботу дільничних 

інспекторів.   

  

        25 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

        На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято               

23 питання, серед яких: про утворення наглядової ради з питань розподілу і 

утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і 

прибудинкових територій в м. Кропивницькому; про надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями м. Кропивницького; про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня ветерана; про затвердження мережі навчальних закладів міста 

Кропивницького на 2017/2018 навчальний рік; про погодження проекту 

рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 600 “Про 

перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у 
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садовому товаристві “Червона зірка”; про погодження розмірів плати за 

навчання дітей у школах естетичного виховання м. Кропивницького. 

 

        25 вересня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду  з  керівниками  житлово-

комунальних підприємств міста. 

Розглянуто питання про  підготовку об’єктів житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; належне 

прибирання закріплених та прилеглих територій, своєчасне вивезення 

твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та приватного 

сектора; вивезення опалого листя та прийняття його безкоштовно на міське 

сміттєзвалище; відновлення асфальтобетонного покриття в місцях 

проведення земляних робіт тощо. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

25 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах з нагоди                      

76-ї річниці трагічних подій в урочищі «Зелена брама» відбулися виховні 

години, тематичні уроки, відкриті дискусії-обговорення.  

 

Освіта 

25 вересня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області відбулося урочисте 

відкриття Місячника молодого педагога-стажиста з проблеми «Василь 

Сухомлинський - діалог із сучасністю. Слово про Вчителя».  

У заході взяв участь  31 педагог-стажист. 

Ознайомлення педагогів з можливостями використання  педагогічної 

спадщини В. Сухомлинського на сучасному етапі; допомога молодому 

вчителю адаптуватися до сучасних умов та вимог навчальних закладів; 

соціальний захист педагогів-стажистів – основні питання, на яких було зроблено 

акценти на заході.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 

 

 

 

 

 
Разуменко 22 27 90 
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