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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

міської надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій.  

На засіданні були присутні керівники ДП  «Кіровоградтепло»                              

ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик», представники ГУ НП та УДСНС 

в Кіровоградській області, голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр 

Гладкий. 

Розглянуто питання: про стан проходження опалювального сезону 

2017/2018 року теплогенеруючим підприємством ДП «Кіровоградтепло»                     

ТОВ «ЦНТІ УНГА» та стан розрахунків за спожитий газ із                                                   

ВАТ «Кіровоградгаз». 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і 

організацій щодо вжиття заходів з вирішення даного питання. 

 

Діалог влади з народом 

 

11 січня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 13 заявників з питань: 

перепланування у  будинку, розміщення торговельного павільйону, 

узаконення дитячого майданчика, якості надання комунальних послуг, 

ремонту підвалу та каналізаційної системи у будинках, розчищення русла 

річки Сугоклеї. 
 

Кадрові питання 

          11 січня під головуванням заступника голови комісії, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 

Грабенка відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади в 

юридичному управлінні.  

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити     

на посаду головного спеціаліста (відповідального секретаря адміністративної 

комісії) відділу правового забезпечення юридичного управління Мороз     

Богдану Володимирівну та зарахувати до кадрового резерву Костюкову      

Олену Віталіївну. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 11 січня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення годівниць для птахів. 

 

11 січня у бібліотеці-філії № 10 Кіровоградської МЦБС проведено 

святвечір «Весь світ звеселився», в якому брали участь активісти бібліотеки, 

юні користувачі та старожили мікрорайону. Була розгорнута тематична 

виставка «Різдвяна зірка полум’яно сяє». Молодші користувачі бібліотеки 

обіграли виставу «Святий вечір у рідній хаті». Співочий гурт «Берегиня» 

дарував колядки, щедрівки.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

11 січня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького обговорили 

питання підготовки до розроблення комплексної Стратегії теплозабезпечення 

обласного центру. 

Перші аналітичні висновки оприлюднив Олександр Сігал, віце-

президент міжнародної асоціації термоенергетичних компаній, директор 

інституту промислової технології, заступник голови Державної 

координаційної ради з підтримки та розвитку промислової та муніципальної 

енергетики. Рішення про подальший напрямок розбудови  теплогенерації 

обласного центру має прийняти міська влада. Але, за його переконанням, 

модульні газові котельні на території міста, розраховані на  теплопостачання 

відразу декількох житлових будинків чи об’єктів інфраструктури, сьогодні є 

надзвичайно ефективним способом розв’язання проблеми забезпечення 

теплом обласного центру. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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