
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  02 жовтня  2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        02 жовтня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з    

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталією Дзюбою, керуючим справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіною Бондаренко, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. Очільник міста в черговий раз наголосив на контролі 

за додержанням умов вивезення опалого листя та прийому його на 

сміттєзвалиші; недопущенні несанкціонованих парковок для автотранспорту 

по провулку Центральному та вулиці Тараса Карпи, заїзного „карману” по 

вулиці Пермській, на посилені контролю з боку патрульної поліції за рухом 

транспортних засобів, габаритно-вагові параметри яких перевищують 

нормативні, та забезпеченні безпеки дорожнього руху на ділянках 

проведення капітального ремонту доріг; про стан дорожніх знаків, зупинок 

громадського транспорту, кладовищ, зокрема поховань учасників бойових 

дій. Також міський голова зосередив увагу на додержанні в закладах освіти 

температурного режиму, якості харчування учнів та проведені 

профілактичних заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням. 

Звернувся до відповідальних осіб щодо якісної підготовки до відзначення 

Дня захисника України.  

        Розглянуто питання про проведення особистих прийомів керівництвом 

Кіровоградської міської ради та  про підсумки проведення акції „Мистецькі 

вихідні”. 
 

 02 жовтня заступники начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Тетяна Савченко та Юлія Яндович провели 

нараду з керівниками житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: робота з підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період                  

2017/2018 року; прибирання та утримання в належному стані закріплених та 

прилеглих територій, в т.ч. вивезення опалого листя тощо. 

 

         02 жовтня начальник  управління розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради Олександр Вергун провів оперативну нараду з керівниками 

транспортних підприємств за участю членів Громадської ради та 

представників засобів масової інформації. 

        Підставою для проведення наради стала значна кількість скарг від 

мешканців міста та критичні висновки за результатами рейдів, проведених 

Громадською радою і журналістською спільнотою Кропивницького.  
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        Контроль за роботою громадського транспорту у Кропивницькому 

посилиться, запевнив Олександр Вергун. Міська влада створила для цього 

необхідні умови – штат управління збільшено для виконання такої важливої 

функції. Крім того, через декілька місяців будуть укладатися нові договори з 

перевізниками і при цьому будуть враховані результати проведених 

перевірок. Олексaндр Вергун нaгaдaв також керівникам транспортних 

підприємств, що однією із умов цьогорічного підвищення тарифів на проїзд 

було облаштування транспортних засобів навігаторами для відстеження 

дотримання графіків руху. Не всі підприємства виконали таку умову. 

 

Події суспільно-політичного життя  

До Міжнародного Дня глухих та Дня людей похилого віку 

        02 жовтня в приміщенні Кіровоградської міської ради з нагоди 

Міжнародного дня глухих заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба вручила матеріальної допомогу               

40 членам Кіровоградської територіальної організації Українського 

товариства глухих  по 500 грн кожному на загальну суму 20 000 грн. 

 

        02 жовтня в загальноосвітніх навчальних закладах міста з нагоди                              

Міжнародного Дня людей похилого віку відбулися тематичні заходи, зустрічі 

з ветеранами Другої світової війни, дітьми-війни та людьми похилого віку, 

які проживають у мікрорайонах розташування шкіл.  

 

02 жовтня відбулися урочистості з нагоди 30-річчя заснування 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» 

комбінованого типу. З вітальними словами до присутніх звернулися 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба, начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 

Лариса Костенко та голова Кіровоградської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України Олександр Дзюба. Наталія Дзюба вручила 

колективу та працівникам дошкільного навчального закладу Подяку 

управління освіти Кіровоградської міської ради та сертифікат на 10 000 грн.  
 

        02 жовтня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді 

міської ради пройшла акція «Турбота».  Вихованці ДЮКу відвідали ветерана 

війни Рогозіну Н.П. і привітали її з Днем людей похилого віку. 

 

        02 жовтня вихованці дитячо-юнацького клубу «Гермес» відділу сім’ї та 

молоді міської ради підготували і провели для своїх дідусів і 

бабусь  святковий концерт з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. 

Діти запропонували також динамічну розважально-ігрову програму, в якій із 

задоволенням і ентузіазмом  взяли участь  представники старшого 

покоління.  
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        02 жовтня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 проведено 

спортивно-виховний захід «Олімпійський урок». У заході, організованому 

завдяки співпраці відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», обласного відділення Національного олімпійського комітету України 

та дирекції навчального закладу взяли участь учні четвертих класів.  

Під час урочистого відкриття заходу його учасників привітали: 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба, начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради 

Сергій Колодяжний, директор школи Борис Набока та директор міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін. 

Наталія Євгеніївна вручила для навчального закладу м’ячі та спортивну 

літературу, відвідала музей слави ЗОШ № 22, де ознайомилася з оновленою 

експозицією «Олімпійського куточка». Перед початком спортивних змагань 

школярі презентували назву та девіз кожної команди, а також виголосили 

клятву юних олімпійців. Потім хлопчики та дівчатка змагалися у спортивних 

конкурсах та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської 

вікторини. Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали 

сувеніри від обласного відділення НОК України.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        02 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, із залученням 

працівників патрульної поліції, проведено рейдове відстеження території            

м. Кропивницького по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16). 

        Громадянам, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці вручено          

3 попередження щодо заборони торгівлі у невстановленому місті 

(мешканцям Кіровоградської області); складено 2 протоколи про 

адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а саме: 1 адміністративний протокол  

(торгівля овочами та  кавунами),  1 адміністративний протокол  (торгівля 

живою рибою). Спеціалістом управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради з метою 

упорядкування «стихійної» торгівлі було викликано наряд патрульної поліції. 

Всім торгуючим надано роз`яснення щодо дотримання вимог діючого 

законодавства стосовно роздрібної торгівлі продовольчими товарами та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 
Разуменко 22 27 90 
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