
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 10 липня 2017 року 
м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

10 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                           

13 питань, серед яких: про визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в місті Кропивницькому на одну особу за ІІ квартал 

2017 року; про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2017/2018 року; про затвердження нового складу 

постійно діючої комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради по 

обстеженню санітарно-технічного стану жилих будинків; про затвердження 

списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в 

квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького. 
 

10 липня 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: 

водопостачання, ремонту доріг, виконання будівельно-ремонтних робіт, 

благоустрою міста, підготовки до нового навчального року, роботи 

транспорту, придбання новорічної ялинки, надання відповідей на депутатські 

звернення, персональної відповідальності керівників виконавчих органів 

міської ради та комунальних підприємств за використання бюджетних коштів 

за призначенням та своєчасністю, переваги створення ОСББ. 

Розглянуто питання про стан виконання міського бюджету за І півріччя 

2017 року. 
 

10 липня 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 дитячі майданчики, що знаходяться на балансі 

ЖЕО, та проведену роботу з їх утримання; про підготовку підприємств та 

житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; про  

виконання капітальних робіт на житлово-комунальних об’єктах; про  зниження 

рівня води в р. Інгул для ремонту пішохідного мосту в районі вулиці 

Пашутинської та інші.  
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 липня муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції та міської дружини  проведене  рейдове   відстеження   

місць  несанкціонованої  торгівлі  по вул. Бєляєва.   

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

овочами призупинена, спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за                 

ст. 152  Кодексу України про адміністративні  правопорушення.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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