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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 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:  організації 

прибирання снігу; проведення підготовчих заходів з метою уникнення 

паводку та підтоплень; вивезення твердих побутових відходів; посилення 

контролю за технічним станом громадського транспорту,  особливо того, що 

перебуває у приватній власності; забезпечення збереження комунального 

майна,                                          в т.ч. дитячих ігрових та спортивних 

майданчиків; забезпечення теплопостачання в місті; проведення 

упереджувальних заходів у зв»язку із захворюваннями на кір, ГРВІ/грип; 

діяльності релігіозних общин та інших. 

 Розглянуті питання: про результати впровадження енергосервісу в 

бюджетній сфері м. Кропивницького; про підсумки роботи «гарячої лінії» 

міського голови за 2018 рік. 

 

  28 січня  т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели  

нараду з  керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про ліквідацію бурульок на житлових та 

адміністративних будівлях; про розчищення від снігу та криги закріплених та 

прилеглих територій та тротуарів біля житлових будинків, а також посипання 

їх протиожеледними сумішами; про своєчасне вивезення твердих побутових 

відходів з контейнерних майданчиків та приватного сектора; про 

забезпечення належної роботи підприємств в осінньо-зимовий період 

2018/2019 року; про належне теплозабезпечення житлових будинків міста та 

інші. 

 

28 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали Левченка Володимира Федоровича, 

 учасника бойових дій у роки Другої світової війни, особу з інвалідністю 1-ї 

групи  внаслідок війни, з 95-ю річницею від дня народження та  вручили 

йому цінний подарунок і квіти. 
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28  січня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами 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 наступний тиждень, в т.ч.  з нагоди Дня 

пам’яті героїв Крут; 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 

 

28 січня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

відбулася презентація виставки «Тамара Журба: доля і творчість» з нагоди                 

80-річчя від дня народження відомої української поетеси. 

Матеріали виставки розповідають про життєвий та літературний шлях 

ювілярки, знайомлять з добіркою світлин та книг відомої поетеси «Дотиком 

серця», «Лагідна земля», «Жіноча розмова», «Зимова флейта», «Звідкиля ти, 

журавлятко?».  

Учасники заходу згадали Тамару Журбу як талановиту поетесу, яка 

нині мешкає в Аргентині, але всім серцем залишається з Україною.  

Вірші поетеси звучали у виконанні студентів музичного коледжу, які 

разом з викладачами Галиною Романюк та Олексієм Дорошевим підготували 

літературну композицію з ліричних творів Тамари Журби. 

У музеї лунали записи пісень «Не чекай» на слова Тамари Журби у 

виконанні Олександра Лазарєва та «Чайка в Аргентині» на слова Валентини 

Кондратенко-Процун у виконанні Петра Лойтри.  

 

28  січня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

вихованці переглянули документальні відеофільми з нагоди Дня пам’яті 

героїв Крут.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 


