
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

  за 07 травня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        07 травня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.   

        Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підготовки та 

проведення на належному рівні заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення і 

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (шанобливе 

ставлення до ветеранів Другої світової війни та членів сімей загиблих 

учасників АТО, забезпечення порядку на меморіальному комплексі 

“Фортечні вали” та кладовищах міста, безперебійне курсування 

комунального транспорту міста, в тому числі 08 травня 2018 року на час 

проведення загальнонаціональної акції “Перша хвилина миру!”, забезпечення 

медичного супроводу); роботи “вуличного радіо”, а саме: недопустимості 

транслювання російськомовного шансону, особливо під час проведення 

масових заходів — громадської ходи та мітингу-реквієму; термінового 

усунення ямковості на дорогах, де рухається громадський транспорт; 

поновлення дорожньої розмітки якісним матеріалом; приведення до 

належного стану зупинок громадського транспорту; залучення громадян, що 

перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості, до громадських 

робіт по благоустрою міста, в тому числі на меморіальному комплексі 

“Фортечні вали” та кладовищах. Також Андрій Райкович звернув увагу 

представників Національної та патрульної поліції у м. Кропивницькому на 

необхідності проведення інструктажу з працівниками щодо шанобливого 

ставлення до громадян. 

        07 травня 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. 

 Розглянуто питання: виконання робіт з прибирання та благоустрою 

територій; вчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних 

майданчиків та приватного сектора; належне утримання закріплених та 

прилеглих територій; підготовка обєктів житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року тощо. 

07 травня 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 відзнакою міської ради та 
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виконавчого комітету м. Кропивницького "За заслуги" ІI ступеня: Матівоса 

Юрія Миколайовича, заступника головного редактора вісника міської ради 

„Вечірня газета” у 2001-2003 роках, члена Національної спілки краєзнавців, 

Заслуженого журналіста України з нагоди Дня журналіста; Савенка Сергія 

Івановича, вчителя предмету „Захист Вітчизни” комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області” з нагоди Дня Конституції, та        

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького Краснову Любов Степанівну, 

директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області з нагоди 60-річчя від 

дня народження; Сушкет Тетяну Євгеніївну, старшу сестру медичну 

стаціонару № 1 комунального закладу „Центральна міська лікарня                        

м. Кіровограда” з нагоди Міжнародного Дня медичної сестри. 

 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        07 травня для вихованців ДЮКу «Скіф» проведено годину спілкування 

до Дня пам’яті та примирення.  

         07 травня  відбулося покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних 

знаків, меморіальних дошок, місць поховань, що увічнюють пам’ять про 

події часів Другої Світової війни, вихованцями дитячо-юнацьких клубів 

відділу сім”ї та молоді та представниками закладів освіти міста. Вихованці 

ДЮКів «Чайка» та «Гермес» розмістили вітальні газети з нагоди Дня пам'яті 

та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

по вулиці Волкова. 

07 травня на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання № 15 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, в рамках міського 

конкурсу на кращий захід національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді, відбувся мистецький захід «Моє ім’я Батьківщина, лелеки легке 

крило»..  

 

          Питання соціально-економічного стану 

                                     Ситуація на споживчому ринку 

        07 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (далі - Управління) та 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, міської 

дружини м. Кропивницького, представника поліції проведено рейдове 

відстеження  біля ринків «Черемушки» ПП «Кіровоград-Буд-Дізайн», 

«Привокзальний» ТОВ «Домініон-Кіровоград» розташованих по вул. Євгена 
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Тельнова (біля АС-2) з питання припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами. 

         По факту проведеного рейдового відстеження за вищезазначеними 

адресами,  торгівля припинена.  

  

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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