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Діяльність органів влади на місцях                                                                              

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 лютого 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: забезпечення 

комунального порядку в місті; організації руху транспорту по вулицях міста; 

облаштування доріг; необхідності активізації роботи відділу з питань праці 

щодо виявлення порушень законодавства про працю та зайнятість населення; 

посилення контролю за епідемічним станом в місті, особливо в дитячих 

колективах; посилення роз»яснювальної роботи щодо недопущення проявів 

булінгу в дитячому середовищі; матеріально-технічного забезпечення 

виборчих дільниць та приміщення оружної виборчої комісії при підготовці до 

проведення чергових виборів Президента України; своєчасного та 

ефективного використання державних коштів за цільовим призначенням. 

Розглянуто питання про стан виконання Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об»єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                  

у 2018 році. 

 

25 лютого  заступник 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 матеріально-технічне забезпечення 

консультативних пунктів цивільного захисту населення та виборчих дільниць, 

розташованих в адміністративних приміщеннях підприємств; про вивезення 

минулорічного опалого листя та негабаритного сміття із закріплених 

територій; про активізацію робіт з відновлення дорожнього покриття у місцях 

проведення земляних робіт; про продовження виконання робіт з ямкового 

ремонту дорожнього покриття на магістральних вулицях міста; про вивезення 

твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та територій 

приватного сектора згідно із затвердженим графіком; про підготовку до 

проведення засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху. 
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25 лютого під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання 

опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради.  

Розглянуті питання: про надання дозволу опікуну на влаштування 

підопічного до психоневрологічного інтернату та зняття недієздатного з 

реєстрації місця проживання; про взяття на облік двох недієздатних осіб; про 

зняття з обліку чотирьох недієздатних осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

                             Соціально-економічний розвиток територій 

 

25 лютого фінансовим управлінням міської ради перерахована 

головним розпорядникам коштів субвенція з державного бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в обсязі 29,9 млн 

грн, у тому числі Головному управлінню житлово-комунального господарства  

міської ради – 28,0 млн грн, з них на капітальний ремонт дороги по                                 

вул. Кропивницького – 12,0 млн грн та інші об’єкти. 
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25 лютого у спортивному залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету відбулися міські змагання з гандболу серед дівчат 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького. 

У змаганнях брали участь 50 учениць з 4-х освітніх закладів міста. Третє 

місце посіла команда комунального закладу «Навчально-виховного 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я», другою стала команда комунального закладу 

«Навчально-виховное об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

– центр естетичного виховання «Калинка», а перемогу отримала команда 

комунального закладу «Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей». 

За результатами змагань буде сформована збірна команда учнів закладів 

загальної середньої освіти, які будуть представляти місто Кропивницький на 

обласних змаганнях. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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