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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

02 квітня в.о. міського голови Олександр Мосін  провів апаратну нараду 

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Мосін О.В. зосередив увагу присутніх на питаннях: наслідків ураганного 

вітру 01 квітня на території міста та вжиття відповідних заходів щодо усунення 

проблемних ситуацій (повалені дерева та білборди, пошкоджені покрівлі, 

обірвані лінії електромереж тощо); підготовки програми з озеленення міста та 

внесення її на розгляд депутатів міської ради; підписання теплогенеруючими 

підприємствами міста додаткових угод на постачання газу для завершення 

опалювального періоду 2017/2018 років; здійснення контролю за 

середньодобовою температурою повітря з метою припинення опалювального 

періоду; посилення контролю за протипожежною безпекою в громадських 

закладах; наведення порядку в місті до Великодня, в т.ч. на кладовищах;  

проведення масових святкових заходів (реклама, організація та проведення 

заходів, упорядкування території); здійснення контролю за утриманням в 

належному стані об»єктів, переданих в оренду. 

Розглянуто питання про вжиті заходи щодо налагодження вивезення та 

захоронення твердих побутових відходів на території м. Кропивницького та 

перспективи розвитку ТОВ «Екостайл». 

02 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення: рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького двох осіб. 

 

02 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та заступники начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Юлія Яндович та Тетяна 

Савченко провели нараду з керівниками житлово-комунальних                     

підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій; про обстеження будинків та прибудинкових територій з метою 



2 
 

виявлення та усунення наслідків негоди; про обрізування та вивезення сухого 

гілля, знесення аварійних дерев по місту; про організацію робіт з ліквідації 

ямковості на дорогах міста та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

          Діяльність громадських організацій 

 

02 квітня о 16.00 біля приміщення Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та 

інвалідів “Серце матері” організувала з нагоди Всесвітнього дня інформування 

про аутизм акцію “Кропивницький у блакитному” на підтримку людей з 

аутизмом. 

Мета заходу — поширення інформації про аутизм та формування 

толерантності до громадян, які мають таку особливість.  

Кількість учасників — до 70 осіб. Акцію підтримали інспектори 

патрульної поліції Кіровоградської області. Присутні запустили у небо 

блакитні повітряні кульки, що символізувало підтримку людей з аутизмом. 

 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 02 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді відбулись 

заходи: ДЮК «Чайка» та ДЮК «Гермес» - розважально-ігрова програма 

«Смійтесь на здоров’я» до Дня сміху; ДЮК «Скіф» – виставка дитячих книжок 

до Міжнародного дня дитячої книги;  ДЮК «Надія» – спортивно-розважальна 

програма «Сила та здоров’я».   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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