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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

05 березня  міський  голова  Андрій Райкович провів апаратну нараду із 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Райкович А.П. відзначив в цілому злагоджену роботу усіх служб під час 

погіршення погодних умов та висловив подяку працівникам комунальних 

підприємств, в першу чергу КП «Універсал 2005». 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: термінової 

організації роботи з розчищення  снігу та криги на зупинках громадського 

транспорту, пішохідних переходах, тротуарах та їх вивезення, а також 

розчищення другорядних вулиць; посилення роботи з власниками 

підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення щодо своєчасного розчищення снігу, криги на 

прилеглих територіях; посилення роботи щодо припинення стихійної торгівлі 

по вулицях міста;  своєчасного вжиття заходів з метою упередження паводку; 

своєчасного вивезення твердих побутових відходів з контейнерних 

майданчиків та постійного контролю за утриманням їх у належному стані;  

вжиття оперативних заходів у зв»язку з аварійною ситуацією (обвалом даху) у  

КЗ «Центральна міська лікарня»; посилення контролю з боку патрульної 

поліції та управління розвитку транспорту та зв»язку за технічним станом 

транспорту, що здійснює перевезення пасажирів по місту; приєднання усього 

громадського транспорту до єдиної диспетчерської мережі; посилення 

контролю за дотриманням фінансової дисципліни працівниками                                      

КП «Електротранс» та у закладах бюджетної сфери, в т.ч. ДЮКах; належної 

підготовки до святкування 204-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка; 

заміни  символіки тоталітарного режиму на будівлі міської ради. 

 

05 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання:  про розчищення від снігу проїжджих доріг, зупинок 

громадського транспорту; про посипання протиожеледною сумішшю 

прилеглих та закріплених територій; про розчищення від снігу та бурульок 

дахів будинків; про контроль за належним теплопостачанням та дотриманням 

температурних режимів; про благоустрій скверу біля пам»ятника 

Т.Г.Шевченку та інші. 
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Події суспільно-політичного життя 

До Міжнародного жіночого дня 
 

05 березня в академічному обласному музично-драматичному театрі      

ім. М.Л.Кропивницького відбувся святковий концерт «Жінка – завжди весна».  

До початку концерту  міський голова Андрій Райкович зустрівся з 

членами сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників 

АТО, яким було вручено квіти та подарунки. 

Теплими вітальними словами Андрій Райкович привітав усіх жінок міста 

зі святом. А за особистий внесок у справу зміцнення родинних цінностей, 

виховання дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування високих 

духовних і моральних якостей, підтримку сімейних традицій та з нагоди 

Міжнародного жіночого дня вручив Почесні грамоти міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького: першій “Матері-героїні” у 

незалежній Україні Лідії Репетило та матерям-вихователькам дитячих 

будинків сімейного типу Анжелі Діордіці та Людмилі Кожановій. Подяку 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького оголошено матері 

шістьох дітей Вікторії Гуртовій та матері п’ятьох дітей Ніні Гусєвій. 

Святковий настрій присутнім дарували міський професійний духовий 

оркестр та його солісти - Олександр Безай та Анастасія Потоцька. 

 

05 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня: ДЮК «Чайка» - виставку 

дитячих малюнків - портретів матусь і бабусь «Ти в мене найкраща!»;                       

ДЮК «Зоряний» – майстер-клас з виготовлення квітів для мам; ДЮК «Скіф» 

– майстер-клас з виготовлення святкових листівок та квітів для мам. 

05 березня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» відбулась відкрита першість «КДЮСШ № 1» з тенісу 

настільного серед юнаків та дівчат, присвячена Міжнародному жіночому дню. 

У змаганнях брали участь 26 спортсменів. Переможцями змагань стали: 

Волохов Дмитро, Іващенко Тимур, Журба Катерина. Друге місце зайняли: 

Зінченко Ігор, Усок Тимофій, Столярчук Поліна. Третє місце посіли: 

Кардашов Ярослав, Дуброва Настя. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.  

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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