
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 10 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10 серпня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради                           

та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: 

обов»язковості дотримання комунального порядку на території міста усіма 

підприємствами, які його забезпечують, в т.ч. і ТОВ «Екостайл»; підготовки   

закладів   освіти   до   нового  навчального  2020/2021 року; обов»язковості 

дотримання містянами карантинних заходів в громадських місцях; проведення 

ремонтно-будівельних робіт на належному рівні та відповідно до термінів; 

підготовки  до роботи в умовах посилення карантину, в першу чергу 

громадського транспорту; посилення контролю поліцією за дотриманням 

порядку в громадських місцях та боротьби з розповсюдженням наркотиків; 

необхідності вжиття заходів щодо припинення нічних автомотоперегонів                   

по вулицях міста; нанесення дорожньої розмітки, в першу чергу біля закладів 

освіти, забезпечення роботи світлофорних об»єктів; підготовки до осінньо-

зимового періоду 2020/2021 року, в першу чергу КП «Теплоенергетик»; 

виконання робіт з відновлення асфальтового покриття в місцях виконання 

аварійно-ремонтних робіт КП «Теплоенергетик» та КВКГ ОКВП «Дніпро-

Кіровоград»; про підготовку до проведення 18 серпня 2020 року засідання сесії 

міської ради та інших. 

 

10 серпня відбулося засідання комісії з питань почесних звань                                  

та нагород  Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати для нагородження: відзнакою міської ради                                   

та виконавчого комітету  м. Кропивницького „За заслуги” І ступеня з нагоди 

266-ї річниці заснування міста: Васецьку Світлану Леонідівну, головного 

лікаря комунального некомерційного підприємства “Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” Міської ради міста Кропивницького”, та 

Пахолівецьку Марцеліну Володимирівну, директора Центру методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького; відзнакою міської ради та виконавчого комітету                                           

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня з нагоди 266-ї річниці заснування 

міста Ібрагімову Олену Володимирівну, старшого тренера-викладача                               

зі стрільби кульової комунального закладу „Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №3 Міської ради міста Кропивницького”; Почесною 
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грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди 

Дня Незалежності України: Крамаренко Тетяну Михайлівну, начальника 

відділу персоніфікованого обліку та пільг управління соціального захисту 

населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради, та Самаріну 

Ларису Василівну, директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 47 “Горобинка”; Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету                           

м. Кропивницького з нагоди 266-ї річниці заснування міста Дорошенко Олену 

Миколаївну, директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр 

№1” Міської ради міста Кропивницького. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 10 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ”                    

та вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась. 

 З торгівцами, які реалізовували плодоовочеву продукцію по                                 

вул. Івана Похитонова, проведена роз`яснювальна робота щодо заборони 

несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та 

автомобільних доріг.       

 

 
 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 



3 
 
 


