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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

19 лютого 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. 

Райкович А.П. подякував організаторам заходів з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав,  річниці 

загибелі військовослужбовців під Дебальцево, Дня Святого Валентина, 

Масляної за належну їх підготовку та проведення.   

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підготовки та 

проведення на належному рівні заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні; 

проведення чергового засідання сесії міської ради, розгляду галузевих 

програм, необхідності якісної та прозорої підготовки питань із 

землекористування; роботи «вуличного радіо», а саме: недопустимості 

транслювання російськомовного шансону, особливо під час проведення 

масових заходів - громадської ходи або мітингу-реквієму; здійснення 

контролю за епідемічною ситуацією в навчальних закладах  та оперативного 

реагування; дотримання правил обрізування дерев. 

 Розглянуто питання про стан роботи зі зверненнями громадян, які 

надійшли до Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

протягом 2017 року. 

 

19 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками 

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій, контейнерних майданчиків; про відновлення роботи ліфтів, у тому 

числі за адресою: просп. Перемоги, 8, корп. 2; про вжиття заходів щодо 

запобігання крадіжкам ліфтового обладнання у будинках; про висадження 

зелених насаджень та відновлення газонів у сквері ім. Т.Г.Шевченка; про 

інвентаризацію ливнеприймальників, встановлення решіток у разі їх 

відсутності; про забезпечення роботи світлофорів на перехрестях вулиць 

Куроп’ятникова – Яновського та Ушакова – Барболіна та  інші. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  19 лютого в дитячо-юнацьких клубах «Чайка» та «Гермес»  відділу сім’ї 

та молоді проведено уроки здоров’я «Вплив мобільного телефону на здоров’я 

людини». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

19 лютого 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 та працівників Національної поліції 

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі  по                                      

вул. Вокзальній, біля будинку № 37/16. 

В результаті  рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції складено                         

2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  (порушення  Правил  благоустрою  міста,  торгівля  у          

невстановленому місці).   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

  

Освіта 

 

19 лютого Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич з робочим 

візитом відвідала комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання № 25 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання "Ліра", у якому за пілотною програмою “Нова 

українська школа” навчаються два перших класи. У зустрічі брали участь 

керівництво області та міста, а також батьки дітей з експериментальних класів. 

В рамках зустрічі гості відвідали експериментальні класи, переглянули 

зони для малювання, поробок iз пластилiну, iгор тощо.  

Гостям продемонстрували нове обладнання для кабінетів фізики та 

вивчення предмету «Захисник Вітчизни», зокрема, електронно-вимірювальну 

лабораторію, завдяки якій учні мають змогу ставити експерименти, та 

інтерактивне обладнання військово-спортивної гри “Лазертаг”.  

За високий професіоналізм, сумлінну працю та вагомий особистий 

внесок у розроблення інноваційної моделі “Нова українська школа” Лілія 

Гриневич вручила подяки Міністерства освіти і науки України вчителям 

початкових пілотних класів Галині Прокопенко та Людмилі Журавльовій.  

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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