
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  19 червня  2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        19 червня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради,  керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.   

        Андрій Павлович зосередив увагу присутніх на питаннях: активізації 

інформаційної складової діяльності Головного управління житлово-

комунального господарства міста та управління розвитку транспорту та 

зв”язку міської ради та персональну відповідальність начальника відділу   по 

роботі із засобами масової інформації за  висвітлення діяльності міської ради; 

посилення контролю за якістю дорожніх робіт та усунення недоліків 

підрядними організаціями відповідно до гарантійних забов”язань; про 

початок робіт з розмітки доріг технологією холодного пластика; необхідності 

постійного інформування населення про виконання відповідних робіт що 

входять до складу тарифу на послуги ЖЕО;   підготовки та перепідготовки 

кадрів для роботи  в інсультному відділенні   лікарні швидкої медичної 

допомоги та гемодіалізному відділенні міської лікарні № 2 ім. Святої Анни; 

вирішення проблем, піднятих жителями міста  під час звернення на „гарячу 

лінію міського голови” 16 червня 2017 року; про звіти керівників  навчальних 

закладів перед громадою міста та міською батьківською радою; про 

відзначення Дня медичного працівника про проведення міської медичної 

акції „Виїзна клініка”.  

 

         19 червня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради  -

голови комісії Дриги В. В відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.                                     

На комісії розглянуто 5 депутатських звернень та  134 звернення громадян, 

погоджено надати допомогу 134 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 

5 громадянам. 

 

        19 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: підготовка підприємств та житлового фонду до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; контроль за виконанням 

капітальних робіт на об’єктах; роботи з благоустрою місць виконання 



земляних робіт; прибирання та покіс бур’янів прилеглих та закріплених 

територій міста; своєчасне надання відповідей на ділову кореспонденцію, 

звернення громадян, депутатських звернень тощо.   

 

  

                     Діяльність громадських організацій 

19 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради  Бондаренко А.В. проведено навчальний тренінг для керівників 

комунальних підприємств та закладів міста щодо відкритих даних, які 

підлягають обов'язковому оприлюдненню. Тренінг проводила тренер з 

відкритих даних проекту “Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах”, що фінансується Урядом США через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом з міжнародного 

розвитку уряду Великобританії (UK aid), Світлана Литвиненко. 

Розглянуто та отримано практичні навички щодо роботи, реєстрації та 

регулярного оновлення даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних (http://data.gov.ua) та роз'яснено відкриті формати даних для 

оприлюднення. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 
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