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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

13 травня 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: підсумках 

проведення на минулому тижні міських заходів з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

Дня матері; забезпечення комунального порядку в місті; утримання в 

належному стані пам»ятників та пам»ятних знаків; ремонту доріг; 

зосередження особливої уваги на значимих об»єктах будівництва – арка та 

Центр надання соціальних послуг; вирішення до кінця травня усіх питань, 

пов»язаних із повернення ЦМК «Кіровоградтепло» до комунальної власності; 

необхідності вирішення усіх питань щодо ремонту мереж тепло- та 

водопостачання до початку виконання робіт з ремонту дорожнього покриття; 

необхідності підготовки схеми нової транспортної мережі по місту та інших. 

 Розглянуто питання про стан впровадження медичної реформи                                   

в м. Кропивницькому. 

 

13 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання 

робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в 

сім’ї .  

Розглянуто звернення гр. Н** щодо вчинення насильства по відношенню 

до неї цивільним чоловіком гр. П** 

 

13 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося чергове 

засідання робочої групи з питань підготовки та проведення у місті 

Кропивницькому з 25 по 28 вересня 2019 року Міжнародної агропромислової 

виставки «АгроЕкспо». В засіданні брав участь директор ТОВ "Украгроекспо" 

І.Глібко. 

Обговорено проблему поселення учасників виставки в готелях міста. 

Доручено департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького разом з готельєpами вирішити 

дане питання. 
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                                     Події суспільно-політичного життя 

               Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 травня в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

відбулись змагання з таеквондо ІТФ «Сила та здоров’я». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 13 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова біля ринку 

«Черемушки» щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

 Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією, 

квітами, саджанцями, олією, грибами призупинено. За порушення правил 

благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за 

статтею 152, за торгівлю з рук у невстановлених місцях працівником поліції 

складено 1 протокол за статтею 160  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вилучено ваги.     

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. 

  

 

 

Начальник організаційного відділу     О.РАЗУМЕНКО 
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