
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 04 червня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 червня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                        

з секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: 

проведення в облдержадміністрації засідання Асоціації міст Кіровоградської 

області з питання надання медичної допомоги населенню області під час 

впровадження медичної реформи; персональної відповідальності заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за своєчасне і в 

повному обсязі виконання робіт на об»єктах, запланованих на поточний рік; 

наповнення міського бюджету; благоустрою міста; підготовки до 

опалювального сезону 2018/2019 року; підготовки до проведення міжнародної 

виставки «АгроЕкспо»; необхідності термінової підготовки розпорядчих 

документів про розміщення тимчасових споруд на території міста; якісної 

підготовки до проведення чергового засідання сесії міської ради;  організації та 

проведення звітів міського голови, секретаря міської ради, заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів міської ради; 

посилення контролю за виконанням робіт з реконструкції Центру надання 

соціальних послуг та шляхопроводу по вул. Ельворті; посилення уваги за 

безпекою життя дітей під час літнього відпочинку; проведення ремонтних робіт 

в закладах освіти; переведення на баланс КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

системи водозабезпечення та водовідведення сел. Нового;  призначення на 

посаду начальника відділу з питань праці Рибака Миколи Аркадійовича. 

Розглянуті питання: про організацію сезонної торгівлі в                                                     

м. Кропивницькому; про підвищення контролю за станом техногенної та 

пожежної безпеки під час літнього відпочинку дітей. 

 

04 червня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних  підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених територій, 

контейнерних майданчиків, вивезення негабаритного сміття; про покіс трави на 

прилеглих та закріплених територіях; про ремонт інженерних комунікацій в 

місцях, де планується асфальтування доріг; про здійснення контролю за 

виконанням робіт з капітального ремонту об’єктів житлового фонду та 

благоустрою, забезпечення своєчасного вивезення будівельного сміття; про 

контроль за виконанням робіт з нанесення дорожніх розміток на 
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відремонтованих ділянках доріг; про заміну відсутніх та ремонт пошкоджених 

дорожніх знаків; про заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду 

2018/2019 року; про забезпечення оприлюднення та наповнення відкритих 

даних про діяльність комунальних підприємств на власних сайтах та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

          04 червня розпочалися громадські роботи для молоді міста 

Кропивницького під час літніх канікул (І зміна:  з 04 по 15 червня 2018 року,  

КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького). 
 

День жaлоби 
 

          04 червня у м. Кропивницькому було оголошено День жaлоби у 

зв»язку з похованням Миколи Метлинського, 48-річного сержaнта, комaндира 

відділення 57-ї бригaди, який під чaс обстрілу прикрив собою доньку -

санінструктора. 

Поховaли зaхисникa нa почесній Aлеї Рівнянського клaдовищa.                                

У церемонії прощання брали участь рідні, друзі, військові побрaтими, 

волонтери, керівники міста та області.  

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

04 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, представника поліції проведено рейдове 

відстеження території біля ринків «Привокзальний» та «Черемушки» по                         

вул. Євгена Тельнова щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами. 

За фактом виявленого порушення спеціалістом спеціалізованої інспекції 

складено 1 протокол про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля полуницею, овочами).  

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. 

Серед мешканців міста розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна 

торгівля!». 

 

 

 

 



3 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

04 червня у м. Кропивницькому на свою першу робочу зміну біля 

обласної дитячої лікарні по вулиці Петропавлівській  виїхав нещодавно 

придбаний за кошти міського бюджету автомобіль МАЗ із установкою 

ямкового ремонту (УЯР-01). 

Оцінити роботу щойно придбаного спеціального автомобіля для 

ямкового ремонту прийшли міський голова Андрій Райкович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Олександр 

Грабенко, начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко і начальник комунального підприємства 

«Універсал-2005» Віктор Панішко, представники ЗМІ. 

Оператор за лічені хвилини за допомогою стисненого повітря з 

установки розчищав ями на дорозі й заливав їх з тієї ж установки спеціальною 

емульсією, після чого засипав заповнену яму дрібним щебенем. Усе це 

відбувалося без зупинення руху, бо їздити по колишній ямі, заповненій у такий 

спосіб, можна вже щонайбільше через десять хвилин після ямкового ремонту. 

Спеціальний автомобіль придбано не лише з установкою для ямкового 

ремонту, а й з навісним обладнанням для прибирання снігу. На ньому можна 

також встановити замість установки ямкового ремонту бункер для піску, 

щебеню тощо.  

На новенькій установці УЯР-01, яка поки що одна в                                                         

КП «Універсал–2005», оператор разом з водієм за восьмигодинну робочу 

зміну спроможні відремонтувати близько 175 квадратних метрів дорожнього 

полотна (ця кількість залежить від глибини й щільності ям на дорозі), 

гарантійний термін експлуатації якого після ямкового ремонту складає до                    

18 місяців. 

 

Освіта 
 

04 червня на базі Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету відбулось 

відкриття «Літньої школи 2018» для 30 учнів 8-х класів закладів загальної 

середньої освіти міста (НВО № 20, 21, ЗОШ № 22, 7, гімназії № 9). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 

 


	Події суспільно-політичного життя
	Освіта


