
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за  26 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 26 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 23 питання, з них 

прийнято 22 питання, серед яких: про нагородження з нагоди Дня Конституції 

України; про спостережну комісію; про перерозподіл видатків по відділу 

культури і туризму міської ради на 2017 рік; про визначення установи, на яку 

покладатимуться функції з організації надання послуги патронату над 

дитиною; про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих 

учасників антитерористичної операції; про демонтаж самовільно розміщеної 

зовнішньої реклами. 

 

26 червня 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: житлово-

комунального господарства (прискорення темпів виконання ремонту 

дорожнього покриття та посилення щоденного контролю за роботою; 

необхідності надання дозволів міськвиконкомом на виконання робіт з 

розриття дорожнього покриття; пришвидшення проведення тендерних 

процедур; підготовки до опалювального періоду 2017/2018 року, в т.ч. 

вирішення проблем з водопостачанням та теплозабезпеченням у сел. Новому; 

наявності та збереження лічильників в багатоповерхових будинках та 

комунальних закладах; вирішення проблеми із залишками  квартир у 

багатоповерхових будинках, що не обладнані автономним опаленням; 

продовження робіт з озеленення міста); проведення масових заходів; 

посилення контролю за розглядом звернень громадян, що надійшли на «гарячу 

лінію» міського голови; проведення засідання сесії міської ради; підготовки до 

реконструкції приміщення кібернетико-технічного коледжу під Центр 

соціальних послуг; забезпечення громадського порядку й безпеки під час 

святкування Дня Конституції України. 

 Розглянуто питання: про управління комунальним майном протягом                        

І півріччя 2017 року та про стан укладання договорів по передачі в оренду та    

з продажу земельних ділянок та причини невиконання планів по надходженню 

до бюджету орендної плати за землю та від продажу земельних ділянок                           

(на виконання п.16 протоколу від 10.04.2017 № 14). 
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 26 червня  міський голова Андрій Райкович та начальник відділу 

соціальної підтримки населення Юлія Вовк привітали з 92-ю річницею від дня 

народження Майданюк Марію Петрівну, інваліда  Великої Вітчизняної війни 

2 групи, визволителя міста, та вручили їй цінний подарунок й квіти. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 26 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції, представника міської дружини проведено рейдове 

відстеження по вул. Вокзальній (біля буд. № 37/16). 

 З громадянами, які здійснювали торгівлю в неустановленому місті, було 

проведено   роз`яснювальну   роботу щодо адміністративної відповідальності 

(ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 

запропоновано перейти на територію ринків м. Кропивницького.  

 Спеціалістами спеціалізованої інспекції складено 2 протоколи про 

адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення та вручено 10 попереджень щодо заборони 

торгівлі у невстановленому місті.  

 
 
 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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