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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 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: прискорення 

виконання ремонту дорожнього покриття по вулицях, де передбачається рух 

автобусів великої місткості; соціальної важливості для міста розгляду на сесії 

міської ради питання про надання погодження ДП «СхідГЗК» на гірничий 

відвід у  м. Кропивницькому; благоустрою міста (покос трави, ремонт 

дорожнього покриття по вулицях міста та на прибудинкових територіях, 

облаштування клумб); незадовільного санітарного стану на кінцевих зупинках 

пасажирського транспорту; інформування населення про складові тарифу на 

послуги ЖЕО та виконання відповідних робіт; посилення роботи, особливо з 

боку працівників Національної поліції, щодо припинення стихійної торгівлі по 

вулицях міста; посилення контролю за якістю виконання ремонтно-

будівельних робіт та дотриманням правил технічної та пожежної безпеки на 

об»єктах комунальної власності; підготовки міського господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; підсумків проведення протягом 

минулого тижня масових заходів. 

  Розглянуто питання: про підготовку закладів освіти до літнього 

відпочинку дітей; про стан підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій влітку 2017 року.   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

виховні   заходи:  ДЮКи  «Чайка»,  «Гермес»  -  урок  здоров’я  «Життя  без 

шкідливих звичок»; ДЮК «Надія» - спортивно-розважальну програму «Сила 

та здоров’я». 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

  

22  травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 
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населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини   проведено  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   

по   вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) та вул. Євгена Тельнова (біля 

ринку «Черемушки»).  

Спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за ст. 152  Кодексу 

України про адміністративні  правопорушення. 

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

за вказаною адресою призупинена.     

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради             А.Бондаренко 
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