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                                за 16 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

16 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про утворення наглядових рад в комунальних 

підприємствах Міської ради міста Кропивницького; про оптимізацію мережі 

закладів освіти; про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції; про перейменування 

комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» та затвердження Статуту закладу в новій 

редакції; про найменування провулка; про припинення комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство; про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико санітарної допомоги № 1                      

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про припинення комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство; про 

затвердження нової редакції складу комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

 Члени постійної комісії ознайомились із кандидатурами на посади 

керівників освітніх закладів міста Кропивницького. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

16 квітня міський голова Андрій Райкович  провів апаратну нараду з 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

На початку наради міський головa привітaв з 80-річчям від дня 

народження Юрія Миколайовича Мaтівосa, зaслуженого журнaлістa Укрaїни, 

лaуреaтa облaсної крaєзнaвчої премії імені В. Ястребовa, крaєзнaвця. 

Міський голова Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на 

питаннях: підсумках проведення Великодніх свят; термінового наведення 

санітарного порядку в місті; нагальної потреби у придбанні асфальтного 
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заводу та вирішення питання щодо його розміщення; недовготривалості 

використання пластикових обмежувачів руху на дорогах міста; нанесення 

пластикової розмітки там, де буде виконано капітальний ремонт дорожнього 

покриття; посилення контролю за якістю надання відповідей на звернення 

громадян; виконання робіт з озеленення міста.  

Розглянуто питання про виконання міського бюджету за І квартал                    

2018 року. 

 

16 квітня за участю міського голови Андрія Райковича, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 

Мосіна, начальника фінансового управління Любові Бочкової, начальника 

управління розвитку транспорту та зв»язку Олександра Вергуна, 

представників Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького  відбулась нарада з керівниками підприємств, що здійснюють 

перевезення пасажирів по місту. 

Розглянуті питання: про запровадження надання пільг у готівковій 

формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 

міських, приміських та міжміських маршрутах для пільгових категорій 

громадян за рахунок коштів міського бюджету міста Кропивницького; про 

роботу міського пасажирського транспорту та виконання перевізниками умов 

договорів на регулярні перевезення пасажирів. 

 

 16 квітня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства  Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних  підприємств. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій; про проведення загальноміських суботників, місячника                                         

з озеленення, прибирання та благоустрою території міста; про  формування 

графіка з відновлення асфальтного покриття в місцях проведення земляних 

робіт; про усунення ямковості на дорогах міста; про формування плану робіт 

з грейдерування дорожнього покриття по вулицях міста та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

  16 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено виховну годину на тему: «Стан довкілля в Україні. Цифри та 

факти». 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

16 квітня 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, представників міської дружини                               

м. Кропивницького та Національної поліції проведено рейдове відстеження по 

вул. Преображенській, вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки» та                  

АС-2) щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. 

         Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького за фактом виявлених порушень (торгівля овочами) складено       

2 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста, 

торгівля у невстановленому місті). 

 

Освіта 

 

16 квітня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад директорів  

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 31 «Берізка» та 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради». 

За результатами роботи комісія прийняла рішення рекомендувати: 

Наталію Ружину на посаду директора дошкільного навчального закладу                

(ясла-садок) № 31 «Берізка» та Вероніку Сурмач на посаду директора 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради».  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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