
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за 10 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10 квітня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду із 

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: продовження 

виконання робіт з весняного прибирання міста; посилення уваги до 

земельних ділянок, що були передані в оренду і тривалий час не 

використовуються за призначенням; наведення порядку на міських 

кладовищах, в т.ч. меморіальних; забезпечення належного транспортного 

сполучення на свято Великодня та у поминальні дні; якісного ремонту 

дорожнього покриття та нанесення дорожньої розмітки по вулицях 

міста;безпеки й порядку на дитячих та спортивних майданчиках;  проведення 

Великодніх ярмарків; підготовки до фестивалю «Великоднє диво» та 

гуманітарної допомоги в зону АТО. 

 Розглянуто питання про стан виконання міського бюджету за І квартал 

2017 року. 

 

10 квітня 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. 

 Розглянуто питання: про організацію загальноміського суботнику; про 

влаштування зовнішнього освітлення навколо пам'ятника Жертвам 

Чорнобиля; 

про здійснення контролю за ходом виконання робіт під час капітальних 

ремонтів об'єктів; про нанесення дорожньої розмітки в центральній частині 

міста; про благоустрій територій міських кладовищ; про підготовку 

дорожньої карти міста; про підготовку карти концентрації проростання 

карантинних рослин та інші. 

10 квітня міський голова Aндрій Рaйкович тa зaступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Олексaндр Грaбенко й 

Олександр Мосін здійснили робочу поїздку на будівництво житлового 

будинку по вулиці Генерала Жaдовa. На цей час вже зведено перший поверх. 

Роботи виконує ПП «Камелот – 3000». 
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10 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали з  днем народження Зуєва Володимира 

Савелійовича, голову ради Кіровоградської міської організації  ветеранів  

України.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 10 квітня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з багатоборства; ДЮКи «Чайка», «Гермес» 

- тиждень благоустрою;  ДЮК «Надія» - конкурси та естафети «Сила та 

здоров’я». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 квітня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини, проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   

по   вулиці Преображенській, біля   ринку «Центральний». 

Спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за ст.152 Кодексу 

України про адміністративні  правопорушення. 

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

ліквідована. З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених 

місцях, проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ 

торгівлі  та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

Комітету міської ради        А.Бондаренко 

 

 


