
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  12 червня  2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        

        12 червня міський голова Райкович А.П. 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. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: незадовільної 

роботи з поточного ремонту доріг у місті; стану інформування населення про 

виконання відповідних робіт, що входять до складу тарифу на послуги ЖЕО;   

необхідності узгодження дій з міською владою з питання проведення 

ремонтних робіт на інженерних мережах (виконання земельних робіт) до 

початку капітального ремонту доріг; організації роботи інсультного 

відділення лікарні швидкої медичної допомоги та гемодіалізного відділення 

міської лікарні № 2 ім. Святої Анни; контролю за якістю харчування у 

закладах відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх 

навчальних закладах;  посилення роботи щодо припинення стихійної торгівлі 

по вулицях міста; підготовки бюджетних закладів та комунальних 

підприємств міста до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року; контролю за 

дотриманням термінів виконання контрольних документів керівниками 

виконавчих органів міської ради; проведення сесії міської ради. Також 

міський голова підвів підсумки проведення протягом минулих тижнів 

масових заходів та подякував усім, хто брав участь у їх підготовці та 

проведенні.    

 

        12 червня 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: організація проведення наради з питання 

опрацювання та затвердження тарифів на послуги з теплопостачання для 

підприємств надавачів послуг у місті Кропивницькому                                        

(КП «Теплоенергетик» та ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»); 

підготовка підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; 

доцільність подачі теплоносія до багатоквартирних будинків, в яких 

залишилися 1-4 квартири з централізованим опаленням; відновлення 

пошкодженої плитки на площі Героїв Майдану; фарбування пішохідного 

мосту по вулиці Пашутінській; контроль за виконанням ремонтних робіт на 

дорогах міста та капітальних робіт на об’єктах; демонтаж зруйнованих плит у 



сквері Слави; прибирання підвальних приміщень для використання їх як 

сховища, у разі виникнення надзвичайних ситуацій; своєчасне оформлення 

протоколів для відшкодування субсидій; прибирання рекламних листівок, що 

розміщені не на дошках оголошень; благоустрій газонів на колі по проспекту 

Інженерів; завершення робіт з встановлення дорожніх знаків, де транспорт 

рухається по колу; активізація робіт з благоустрою місць виконання 

земляних робіт; розроблення карти інженерних мереж на території міста; 

інше. 

 

12 червня в приміщенні Кіровоградської міської ради керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. -  голова  

комісії, провела засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

спеціаліста I категорії відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського 

обліку та відомчого контролю Головного управління житлово-комунального 

господарства.   

У конкурсному відборі взяли участь 4 претендента. Комісія прийняла 

рішення рекомендувати міському голові призначити на посаду спеціаліста              

I категорії відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та 

відомчого контролю Головного управління житлово-комунального 

господарства  Жабокрицьку Олену Олександрівну та зарахувати до 

кадрового резерву Гудзь Вікторію Ігорівну. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 
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