
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    11 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 березня 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; ремонту доріг; обрізування дерев; свєчасного 

замовлення проектно-кошторисної документації та виконання ремонтно-

будівельних робіт на запланованих об»єктах; забезпечення ТОВ «Екостайл» 

своєчасного вивезення твердих побутових відходів; здійснення контролю 

екіпажами патрульної поліції за дотриманням водіями вимог дорожніх знаків 

щодо обмеження руху великовагового транспорту через територію міста; 

підготовки схеми теплопостачання на наступний опалювальний сезон; 

посилення роботи щодо припинення розповсюдження наркотиків та інших. 

Розглянуто питання про підсумки роботи Центру надання 

адміністративних послуг за 2018 рік та перспективи роботи у 2019 році. 

11 березня  відбулось публічне представлення інформації про бюджет 

за бюджетними програмами 2018 року заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Андрієм Паливодою та 

директором департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Маріанною Морквою. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

11 березня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького відбувся «Урок літератури в музеї» на тему:                                   

«До джерел Шевченкового слова». 

Цього дня до музею завітали вчителі та учні комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат                   

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання». Вони 

дізналися про зв’язки Тараса Шевченка з нашим краєм та переглянули 

відеозапис балади «Лілея». Член обласного літоб’єднання «Степ», лауреат 

премії «Сокіл степів» Олександр Антоненко представив авторську 

літературно-музичну композицію «Портрет Шевченка». Поетеса, член НСПУ  
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Антоніна Корінь прочитала власний вірш,  присвячений Кобзареві. «Заповіт» 

Шевченка звучав болгарською мовою у виконанні очільника болгарської 

общини нашої області Сергія Осадчого. Тарасове слово лунало також з уст 

«соколят». 

 

11 березня в ДЮКах «Чайка» та «Гермес»  комунального закладу 

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

міста Кропивницького» проведено літературні читання та фотовиставку                                

з нагоди 205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

11 березня  муніципальним патрулем  у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, Кропивницького міського управління                               

ГУ Держпродспоживслужби, представників міської дружини міста 

Кропивницького, поліції та засобів масової інформації проведено рейдове 

відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), вул. Євгена 

Тельнова (біля ринків «Черемушки» та «Привокзальний»), вул. Космонавта 

Попова (біля поліклініки № 5) щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами.  

 Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю було 

призупинено.  За порушення правил благоустрою міста спеціалістом  

спецінспекції складено 2 протоколи  за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 

 


