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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02 січня 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: дотримання 

комунального порядку в місті; виділення земельної ділянки під облаштування 

штрафмайданчика для автотранспорту; посилення контролю за рухом 

транспорту, що здійснює перевезення пасажирів по місту, та його станом; 

своєчасного виконання ремонту дорожнього покриття в зимовий період  з 

використанням машини для ямкового ремонту УЯР, особливо на критичних 

ділянках, та закупівлі необхідного матеріалу; проведення профілактичної 

роботи щодо упередження захворюваності на грип та ОРВІ, забезпечення 

необхідної кількості медикаментів в лікувальних закладах; посилення 

контролю за встановленням та використанням газового обладнання, станом 

димовентиляційних каналів; підгтовки до Різдвяних свят та проведення 

чергового засідання сесії міської ради; проведення звітів голів постійних 

комісій міської ради та керівників виконавчих органів міської ради, кадрових 

змін та інших. 

Райкович А.П. окреслив основні завдання міської влади на 2019 рік: 

повернення до комунальної власності цілісного майнового комплексу 

«Кіровоградтепло», переданого в оренду ТОВ «ЦНТІ УНГА»; впровадження 

програми тепломодернізації; заміна каналізаційної та водопровідної мережі по 

вулицях Братиславській, Миколи Левитського та Ельворті; ефективне 

використання тролейбусів з автономним ходом тощо. 

 

 02  січня  заступник начальника управління молоді та спорту                   

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провели нараду з педагогами-організаторами, 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 

планування виховних заходів на час зимових шкільних канікул; про 

організацію та проведення заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста від 

нацистських загарбників та  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. 
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02 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у                 

м. Кропивницькому ради Артема  Постолатія відбулося засідання комісії з 

питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та 

пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 1 (призначено - 1); житлових субсидій – 85              

(призначено -  64) та пільг – 1 (призначено - 1). 

 

Питання соціально-економічного стану 

                Соціальна політика 

 

02 січня за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у повному 

обсязі відшкодовані нараховані  у січні-листопаді 2018 року пільги та житлові 

субсидії населенню міста на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком на загальну суму 600,1 млн грн, а саме по управліннях соціального 

захисту населення: Фортечного району – 401,8  млн грн, Подільського району 

– 198,3 млн грн.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  

 


