
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 08 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

08 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 комунальних 

підприємств. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: посилення 

контролю за дотриманням протипожежної та технічної безпеки у закладах 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту  та соціального спрямування 

відповідальними особами за техніку безпеки в закладах, завідувачами 

господарств, керівниками підрозділів та керівником закладу і виконавчого 

органу міської ради відповідно до підпорядкування та персональної 

відповідальності керівників; проведення розслідування за фактом погіршення 

стану здоров’я дітей 1-4-х класів в КЗ «Навчально-виховне об’єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр» та  надання міському голові розгорнутої 

інформації про причини виникнення захворювання, діагнози дітей, які 

звернулися за допомогою до лікувальних закладів, вжиті заходи реагування; 

забезпечення комунального порядку в місті; продовження діалогу міських 

голів з Кабінетом Міністрів України щодо вирішення питання з тарифами на 

постачання теплової енергії комунальними підприємствами; погіршення 

погодних умов в м.Кропивницькому за прогнозом Гідрометцентру                                   

та створення безпечних умов для пересування транспорту та пішоходів; 

завершення робіт з будівництва та облаштування терапевтичного відділення                  

з блоком інтенсивної терапії в КНП «Центральна міська лікарня» – 

важливого об’єкту системи охорони здоров’я міста  та підготовки до початку 

його роботи тощо. 

 Розглянуто питання про виконану роботу КП «ЖЕО № 4» протягом                   

2020 року та завдання на 2021 рік. 

 

08 лютого  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду з керівниками 

комунальних підприємств міста у зв’язку з погіршенням погодних умов. 

 Керівники комунальних підприємств доповіли про стан готовності                     

до ліквідації наслідків негоди. 

Розглянуті питання: про проведення перевірок навантаження на 

електромережі у житлових будинках; про огляд під’їздів у будинках, зокрема 

вікон, закріплення скла належним чином, комунікацій житлового фонду, 
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належне обслуговування житлового фонду; про прибирання прибудинкових 

територій, розчищення від снігу та наледнів, посипання протиожеледною 

сумішшю; про розчищення від снігу дорожнього покриття по вулицях міста              

та посипання протиожеледною сумішшю тощо. 

 За результатами наради були надані відповідні доручення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

08 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

міста  Кропивницького» були  проведені  заходи: 

ДЮК «Гірник» –  виховну   годину  «Безпека  в  інтернеті»                                         

з 12 вихованцями гуртка з акторської майстерності з метою сприяння 

обізнаності про  небезпеки,  які  існують в  Інтернеті  та соціальних  мережах,  

та шляхи їх подолання; 

ДЮК  «Чайка» – інформаційну годину «Небезпека вогню» для                                

10 вихованців гуртка тенісу настільного з метою виховання відповідальності                    

за дотримання правил протипожежної безпеки;  

ДЮК «Україна» – виховну  годину  «Знання  своїх  прав»                                          

з 8 вихованцями спортивної секції тайського боксу з метою формування                       

у них правової культури. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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