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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

17 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

Розглянуті питання: про затвердження Тимчасового порядку надання 

ОСББ у постійне користування земельних ділянок у м. Кропивницькому;                    

про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 грудня міський голова Андрій Райкович 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. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях:  посилення 

контролю за належним утриманням тротуарів та доріг в зимовий період; 

необхідності покращення вирішення Новенською селищною радою питань 

щодо утримання відповідної території; утримання в належному стані 

каналізаційних мереж в багатоповерхових житлових будинках та своєчасного 

усунення аварійних ситуацій; вжиття заходів управлінням патрульної поліції 

в Кіровоградській області щодо організації руху великовагового транспорту 

та автопоїздів по території міста; організації робіт з обрізування та 

висадження зелених насаджень; посилення контролю за виконанням рішення  

міської ради  про заборону продажу алкогольних напоїв в нічний час; 

належної роботи теплопостачальних підприємств та проведення ними 

своєчасних розрахунків за спожитий природний газ.  

          Розглянуті питання:  про роботу спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького у 2018 році; про заходи до Дня Святого Миколая та                     

з нагоди Новорічних і Різдвяних свят. 

 

  

17 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 
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учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні антитерористичної операції, які є мешканцями міста. 

Розглянуто та погоджено одне звернення сім'ї померлого учасника 

антитерористичної операції та 2 звернення постраждалих учасників 

антитерористичної операції. 
 

17 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. Розглянуто та погоджено 135 звернень учасників антитерористичної 

операції  та одне звернення сім'ї померлого учасника антитерористичної 

операції. 
 

 17  грудня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами та  

керівниками гуртків і спортивних секцій дитячо-юнацьких клубів                                    

КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; про організацію та проведення заходів до Дня Святого 

Миколая та з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської 

області; про постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків                            

і спортивних секцій, температурним режимом і санітарним станом прилеглої 

до клубів території. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи:  

ДЮК «Чайка» - виставку новорічних прикрас та конкурс малюнків до Дня 

Святого Миколая. 
 

17 грудня у дитячій школі мистецтв міста Кропивницького відкрилася 

шкільна виставка творів учнів відділу образотворчого мистецтва, присвячена 

Дню Святого Миколая та Новорічним святам. 

 Організатори заходу розповіли дітям про Святого Миколая, історію 

виникнення свята, традиції його проведення. Діти декламували вірші, співали 

пісні, а наприкінці свята отримали подарунки від Миколая. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 


