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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

06 листопада 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. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: дуже повільного 

реагування ПАТ «Кіровоградгаз»  на усунення аварійної ситуації на  

газомережі в районі вул. Космонавта Попова; забезпечення теплопостачання 

та контролю за дотриманням температури повітря в комунальних закладах та 

відповідної оплати за послуги; належної організації роботи громадського 

транспорту, в т.ч. комунального, та створення відповідних умов; 

впорядкування територій після проведених дорожньо-ремонтних робіт; 

організації спільних зусиль щодо збереження ліфтів в багатоповерхових 

житлових будинках; посилення роз»яснювальної роботи щодо створення 

ОСББ; необхідності вжиття заходів Кіровоградською філією                                   

ПАТ «Укртелеком» щодо закриття кришками технологічних колодязів; 

підготовки до нового бюджетного року та визначення стратегічних напрямків  

та об»єктів. 

Розглянуто питання про організацію ярмаркових заходів та вжиття 

заходів щодо ліквідації торгівлі у невстановлених місцях. 

 

 06 листопада начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів  нараду з  керівниками  житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про забезпечення належного теплопостачання та 

стабільну роботу теплопостачальних підприємств; про проведення роботи з 

боржниками по відшкодуванню заборгованості за надані послуги;  про 

активізацію робіт з прочищення дворових каналізаційних мереж;  про 

забезпечення заготівлі посипкового матеріалу, підготовка техніки, службових 

приміщень, кладовищ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; про 

встановлення додаткових дорожніх знаків на зупинках громадського 

транспорту по ходу руху великогабаритних автобусів; про диспетчеризацію 

ліфтів для своєчасного реагування на випадок крадіжок; про продовження 

роботи з головами ОСББ; про контроль за висадженням зелених насаджень та 

недопущення висадження зелених насаджень на інженерних мережах; про 

забезпечення виконання робіт з прибирання та вивезення опалого листя та 

негабаритного сміття з закріплених та прилеглих територій, в т.ч. і приватного 

сектора; про відновлення асфальтного покриття у місцях виконання земельних 

робіт та інші. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 06  листопада в дитячо-юнацьких  клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮКи «Чайка», «Гермес» – День відкритих дверей для 

батьків;  ДЮК «Зоряний» – годину спілкування «Моя рідна, мила мова» до 

Дня української писемності та мови. 

 

06 листопада стартував музичний марафон, приурочений до 

Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. 

Цього дня художні колективи одночасно, о 12.00, розпочали свої виступи у 

різних, навіть дещо несподіваних для кропивничан, куточках обласного 

центру. Свою майстерність у приміщенні головного відділення                                    

УДППЗ “Укрпошта” продемонстрував фольклорний ансамбль “Млиночок”,                                           

а вихованці музичних шкіл № 1, 2, 3 і 4 виступали у приміщеннях пологового 

будинку № 1, торговельного центру ТРЦ “Depo't center”, дитячої міської 

лікарні “Добруджа” та амбулаторії сімейного типу на селищі Гірничому. 

Вихованці школи мистецтв селища Нового демонстрували свої таланти у 

приміщенні своєї школи. 

У музичному марафоні брали участь 45 дитячих та дорослих творчих 

колективів. 

 

06 листопада у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого 

з нагоди Дня працівників культури та майстрів народних мистецтв пройшов 

День відкритих дверей. Численні відвідувачі мали можливість не лише 

ознайомитися з тематичними виставками, а й стати учасниками ряду цікавих 

заходів.  

Розпочався День відкритих дверей зустріччю молоді з відомою 

поетесою Антоніною Корінь.  Далі у залах музею звучала музика: викладачі 

музичної школи № 1  ім. Г.Г. Нейгауза Вікторія Делістьянова та Іван 

Криворучко запропонували гостям концертну програму «Мелодії Степової 

Еллади», до якої увійшли пісні на слова поетів-земляків.  Дівчата з ансамблю 

бандуристок «Мальви», до складу якого увійшли студентки музичного 

училища, зачарували присутніх українськими піснями.  Родзинкою заходу 

став виступ акторів-аматорів творчого клубу «Натхнення», що вже 30 років діє 

при музичному училищі. Керівник клубу Л.І. Френчко розповіла про роботу 

клубу і представила одну з його складових - драмгурток. Юні театрали 

показали уривки з вистав «По-модньому» М. Старицького, «Бояриня»                            

Л. Українки, «Украдене щастя» І. Франка. Завершальним акордом Дня 

відкритих дверей став виступ поетеси-початківця Марії Сидорак – 

майбутнього теоретика музики. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

06 листопада 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                                        

вулицях Бєляєва та Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”).   

За результатами рейду  спеціалістом   спеціалізованої  інспекції складено 

1 протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 5 попереджень за несанкціоновану торгівлю. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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