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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

29 травня виконуючий обов»язки міського голови, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін 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. 

Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: вирішення 

проблеми вивезення твердих побутових відходів у зв»язку зі страйком                         

ТОВ «Екостайл»; здійснення контролю за ремонтом дорожнього покриття по 

вулицях та дотриманням договірних зобов»язань підрядними організаціями; 

відновлення світлофорного об»єкта та дерева на перехресті вулиць Гоголя та 

Великої Перспективної; підготовки та проведення святкових заходів до Дня 

захисту дітей,  забезпечення громадського порядку й безпеки та святкової 

торгівлі в місцях проведення масових заходів. 

  Розглянуто питання про організацію сезонної торгівлі у                                                  

м. Кропивницькому. 

 

29 травня 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 щоденний контроль за ходом виконання робіт з 

капітального ремонту покрівель житлових будинків; про забезпечення 

своєчасних розрахунків з підрядними організаціями (КП “Геркон”,                               

ТОВ “Екостайл”, КП “Молнія”, КП “Раттус”); про влаштування мереж 

зовнішнього освітлення на дамбі в парку Перемоги та забезпечення освітлення 

вулиці Івана Яворницького; про забезпечення виконання графіка вивезення 

твердих побутових відходів з території міста; про  встановлення дорожніх 

знаків на ділянках доріг, де здійснюється рух по колу; про прибирання 

підбордюрної частини доріг за допомогою “Глобусів”; про  активізацію 

претензійно-позовної роботи щодо відшкодування боргів за надані послуги та 

інші. 

 

29 травня відбулось засідання конкурсної комісії з проведення міського 

конкурсу малюнку «Моя сім’я». Розглянуто питання про підведення підсумків 

конкурсу. Вирішено: оголошення результатів та нагородження переможців 
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провести  01 червня 2017 року, під час святкових заходів до Дня захисту дітей, 

в парку культури та відпочинку «Ковалівський». 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

29 травня в дитячо-юнацькому клубі «Гірник» відділу сім’ї та молоді 

проведено екзамен з хореографії танцювального колективу «Аеліта».  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради             А.Бондаренко 
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