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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

26 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін та доповнення до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 «Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; про внесення змін та доповнень                

до рішення міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 

«Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»;                       

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                   

2017 року № 982 «Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки»; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

26 березня  міський  голова  Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: проведення на 

минулому тижні позачергової сесії міської ради, на якій було дано оцінку 

діяльності керівництва ВАТ «Кіровоградгаз» щодо припинення 

газопостачання теплогенеруючим підприємствам, та  висловлено побажання 

щодо заслуховування на сесії міської ради звіту керівництва                                                 

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»; необхідності обстеження стану 

дорожнього покриття по вулицях міста та вжиття заходів щодо його ремонту; 

врахування під час виконання ремонтних робіт облаштування пішохідних 

переходів, пандусів, зупинок громадського транспорту; приведення в 

належний стан комунікацій тепло,- водомереж та зв»язку та упорядкування 

територій після проведених взимку аварійно-ремонтних робіт;  обстеження 

прибудинкових територій, де є погреби; посилення контролю за наданням 
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відповідей на звернення громадян; перевезення в громадському транспорті 

пільгових категорій населення та винесення даного питання на розгляд сесії 

міської ради; монетизації пільги на проїзд у громадському транспорті; 

організації руху громадського транспорту; належної підготовки до 

святкування Світлого Воскресіння Христового (Пасхи); проведення масових 

заходів. 

Розглянуто питання про підсумки роботи «гарячої лінії» міського голови 

за два роки з моменту її створення. 

 

26 березня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій; про обстеження прибудинкових територій на предмет виявлення та 

усунення небезпечних об’єктів (погребів, відкритих люків); про організацію 

роботи щодо ремонту колодязів інженерних комунікацій на дорогах міста; про 

проведення місячника благоустрою, підготовку плану заходів; про 

організацію роботи з вивезення обрізаного гілля після проведення робіт з 

обрізування дерев та інші. 

 

26 березня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели 

нараду з керівництвом вищих навчальних закладів міста. Розглянуто питання: 

про проведення ХХІ міського чемпіонату з гри «Брейн-ринг» серед 

студентських команд вищих навчальних закладів міста; про міський фестиваль 

«Писанкове диво»; про міський фестиваль-конкурс сучасної пісні «Голос 

весни»; про акцію «Зробимо місто зеленим» в рамках міських Днів довкілля; 

про заходи із відзначення у місті Дня пам’яті та примирення; про оновлення 

персонального складу Молодіжної ради VІ скликання при виконавчому 

комітеті міської ради. 

26 березня у приміщенні КП «Аварійно-диспетчерська служба» 

відбулась презентація оновленої “гарячої лінії” міського голови. 

Ознайомитись із роботою операторів і новим програмним комплексом, який 

дозволить оптимізувати роботу усіх комунальних служб, прийшли міський 

голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов. 

 

Події суспільно-політичного життя 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

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

заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з настільного хокею; ДЮК «Скіф» – 

інформаційну годину на тему: «Історія виникнення театру» до Міжнародного 

Дня театру. 
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26 березня в КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького 

проведено «Олімпійський день здоров'я» із учнями відділення велоспорту, 

присвячений 80-й річниці утворення Кіровоградської області.  

Захід організовано спільними зусиллями управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області.  

Юнаки та дівчата продемонстрували свої вміння у спортивних 

змаганнях і конкурсах та відповіли на запитання олімпійської вікторини.  

Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а всі юні спортсмени отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

26 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького,  працівників  поліції  та  міської  

дружини проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі   по 

вул. Преображенській. 

В результаті  рейду спеціалістом спецінспекції складено  1 протокол  за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  

(порушення Правил благоустрою міста,  торгівля   у невстановленому місці).   

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.   

  

  

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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