
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                          25 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

На     розгляд    членів    виконавчого   комітету було внесено та прийнято 

24 питання, серед яких: про надання грошової допомоги з нагоди Дня 

ветерана; про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького;  про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про розподіл 

квартири; про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку; про 

затвердження рішення про надання квартири. 

 

25 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення посад у відділі реєстрації місця проживання особи та відділі по 

роботі із засобами масової інформації. 

У конкурсному відборі брали участь 17 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

на посади головних спеціалістів: відділу реєстрації місця проживання - 

Павлову Катерину Дмитрівну та Федотову Олену Ігорівну, відділу по роботі із 

засобами масової інформації - Примак Інну Василівну. 

 

25 вересня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь в 

урочистостях з нагоди 52-ї річниці з дня створення військової частини 3011 

Національної гвардії України  та оголосив Подяки міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького за бездоганне виконання службових обов'язків, 

особистий внесок у збереження цілісності, суверенітету та недоторканності 

держави трьом військовослужбовцям. 

 

25 вересня відбулася прес-конференція начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка. Мова 

йшла про виконання найближчим часом ремонтних робіт  на шляхoпрoвoді пo 

пpoвулку Oб'їзнoму. Роботи буде виконувати ТOВ «Мoстoбудівельний загін 

№ 112».  
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На oб’єкті відремoнтують усі опорні кoнструкції, облаштують нoве 

пoкриття, бар’єрне oгoрoдження, oсвітлення і перенесуть залізничні 

кoмунікації.  

 

25 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

          Розглянуті питання: про вжиття заходів щодо недопущення затікання 

дощових вод у спортивних закладах; про встановлення причини регулярного 

затоплення каналізаційними стоками велобази по вул. Полтавській, 75;                          

про підписання актів готовності до опалювального сезону КДЮСШ № 3;                    

про передбачення коштів для облаштування автономного електричного 

опалення в ДЮК «Зоряний»; про здійснення обстеження дитячо-юнацьких 

клубів, підпорядкованих управлінню, щодо технічного стану інженерних 

мереж та визначення відповідальних; про створення комісії при управлінні 

молоді та спорту з контролю за діяльністю дитячо-юнацьких клубів; про набір 

вихованців у дитячо-юнацькі спортивні школи; про доступність 

підпорядкованих закладів для осіб з інвалідністю; про виконавську 

дисципліну;  про надання пропозицій до проекту міського бюджету на                        

2019 рік. 

 

Діалог влади з народом 

 

 25 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся заявник з питання проведення будівельних робіт 

сусідом. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 25 вересня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи: ДЮК «Гермес» - уроки здоров’я на тему: «Переваги здорового 

способу життя»; ДЮК «Чайка»  -  майстер-клас «Танець єднає».  

 

До Всеукраїнського дня бібліотек 

 

25 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, у приміщенні 

міської ради вітали переможців конкурсу централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького «Краща бібліотека — 2018». В заході брала 

участь заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба. 
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На престижний конкурс свої кращі проекти надіслали сімнадцять 

бібліотечних філій. Найкращим було визнано проект «Просування книги і 

читання в нечитаюче середовище», який належить бібліотекарям філії № 15               

у селищі Гірничому. А найкращою бібліотекою 2018 року стала філія № 8                        

зі своїм  проектом «Завантажуй читання: мрій, плануй, дій». 

Усіх присутніх у залі вітали зі святом учні та викладачі музичної школи 

№ 1 імені Генріха Нейгауза. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

25 вересня муніципальним  патрулем  у  складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції та 

працівника поліції  проведено  рейдове   відстеження  місць несанкціонованої 

торгівлі по   вул. Добровольського. 

Під час рейду  спеціалістом  спецінспекції складено 2 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Торгівців 

промтоварами переведено на ринок “Новомиколаївські ряди”. 

Несанкціонована торгівля ліквідована. 

 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. 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
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