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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 

17 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: дотримання 

термінів виконання ремонтних робіт та контролю за якістю; вжиття заходів 

щодо покращання назадовільного стану водомереж; дотримання правил 

безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт на дорогах 

(огородження, встановлення дорожних знаків); підписання двох 

меморандумів про співпрацю (у сфері пробації та впровадження програми з 

ефективності теплопостачання); вжиття заходів щодо покращання культури 

обслуговування пасажирів; налагодження руху громадського транспорту 

від/до залізничного вокзалу під час прибуття/відправлення поїздів; посилення 

уваги з боку КП «Кіровоград – Благоустрій» до питання озеленення міста 

(придбання якісного посівного матеріалу, схеми висадки, сучасний дизайн); 

проведення несанкціонованих робіт з розриття грунту на території 

колишнього глиняного кар»єру «Веселівське родовище»; повільного 

реагування поліції на факти правопорушень (зникнення урн для сміття на 

набережній Героїв Чорнобиля, псування пам»ятника героям війн у сквері 

Слави); річниці перейменування міста. 

Розглянуто питання про стан виконання ремонтних робіт у житловому 

фонді комунальної власності та дорожнього покриття по вулицях міста й на 

прибудинкових територіях. 
 

17 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 вільні житлові та нежитлові приміщення; про 

посилення контролю за виконанням капітальних робіт на житлово-

комунальних об’єктах; про регулярне виконання робіт з обстеження димових 

та вентиляційних каналів в житлових будинках; про підготовку підприємств та 

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

надання пропозицій щодо співфінансування робіт з встановлення автономного 

опалення в окремих квартирах та від’єднання житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та інші. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

17 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та міської дружини  

проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по                      

вул. Преображенській, біля ринку “Центральний”, та вул. Вокзальній,  біля 

будинку № 37/16.  

 В результаті проведення рейдового відстеження спеціалістом 

спецінспекції складено 1 протокол за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні  правопорушення та вручено 10 попереджень щодо заборони 

торгівлі у невстановленому місці .   

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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