
 

 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                        за  03 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 липня міський голова Андрій Райкович 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. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: виникнення 

надзичайної ситуації у зв»язку з відключенням водопостачання міста з 

причини знеструмлення лінії електропередач, яка живить водогон «Дніпро – 

Кіровоград», й забезпечення належної організації підвезення води до закладів 

охорони здоров»я, дитячих навчальних закладів, житлових багатоповерхових 

будинків; незадовільної роботи міського відділу поліціїї з питань упередження 

крадіжок комунального майна та розшуку крадіїв, а також припинення 

стихійної торгівлі по вулицях міста; проведення робіт з ремонту доріг, в т.ч. 

на прибудинкових територіях; неохідності своєчасного виконання робіт з 

підняття технологічних колодязів на дорогах, де виконуються ремонтні 

роботи; посилення контролю за станом прибудинкових територій та 

санітарним станом на Балашівці, в промзоні, сел. Гірничому; необхідності 

встановлення лавок та додаткових урн для сміття по вулицях міста; 

проведення робіт з благоустрою в   сел. Новому; посилення уваги до ремонту 

приміщень навчальних закладів та благоустрою їх територій; заборони збору 

коштів з батьків на ремонт навчальних закладів; підготовки до святкування 

Дня незалежності України та Дня міста; якісної підготовки до проведення 

сесій міської ради. 

 Розглянуто питання: про надання соціальних послуг мешканцям                          

м. Кропивницького,  проблеми та перспективи;  про стан розгляду звернень 

громадян, що надійшли на «гарячу лінію» міського голови протягом І півріччя 

2017 року. 

 

 03 липня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про своєчасне вивезення негабаритного сміття з 

контейнерних майданчиків; про підготовку підприємств та житлового фонду 

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

виконанням капітальних робіт на житлово-комунальних об’єктах; про стан 

розрахункових рахунків та виконання фінансових зобов’язань 

підприємствами; про проведення інвентаризації електричних мереж 

зовнішнього освітлення, вжиття заходів щодо усунення пошкоджень; про 
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активізацію робіт з відновлення асфальтобетонного покриття в місцях 

виконання земляних робіт та інші. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

03 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції  міської  ради та екіпажу патрульної поліції 

проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по 

вулицях Академіка Тамма (біля дендропарку) та Євгена Тельнова (біля ринку 

“Черемушки”).  

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

овочами  по вул. Академіка Тамма припинена, спеціалістом спецінспекції 

складено 1 протокол за ст.152  Кодексу України про адміністративні  

правопорушення. Біля ринку “Черемушки” торгівцям вручено 5 попереджень 

щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.    

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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