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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

24 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: розподілу 

коштів міського бюджету на  четвертому засіданні дев»ятої сесії міської ради 

сьомого скликання; якісної підготовки до розгляду земельних питань на 

наступній сесії міської ради; підготовки керівників виконавчих органів до 

звітування на сесіях міської ради; стану виконання ремонтно-будівельних 

робіт на об»єктах; необхідності покращання роботи ЖЕО; контролю за 

дотриманням техніки безпеки під час встановлення дитячих та спортивних 

майданчиків, їх обліку та утримання; підготовки житлового фонду та 

комунального господарства до осінньо-зимового періоду; щоденного 

прибирання вулиць міста; контролю за роботою громадського транспорту. 

Розглянуто питання про стан виконавської дисципліни у виконавчих 

органах міської ради протягом І півріччя 2017 року. 
 

24 липня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про здійснення контролю за виконанням 

капітальних робіт на житлово-комунальних об’єктах; про підготовку 

підприємств та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 

2017/2018 року; про виконання робіт з благоустрою після закінчення 

ремонтних робіт на інженерних мережах; про  перевірку наявності відкритих 

колодязів по місту та вжиття відповідних заходів щодо їх накриття; про 

прибирання та покіс бур’янів на прилеглих та закріплених територіях міста; 

про прибирання на міських кладовищах; про запобігання виникненню пожеж 

в ліфтових кабінах, крадіжок ліфтового обладнання та інші. 

 

24 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали комунальний заклад  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 імені 

Олени Журливої»  з метою  контролю за підготовкою до нового навчального 

року та надали відповідні рекомендації. 

 

 



2 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

24 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. Космонавта Попова, вул. Пацаєва, вул. Євгена Тельнова, 2 (біля ринку 

“Черемушки”). 

 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції   

торгівцям вручено 5 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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