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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

24 липня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду із 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: поповнення 

автопарку комунальної техніки універсальною прибиральною машиною 

«Глобус»; посилення уваги щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 

погіршення стану вивезення твердих побутових відходів з контейнерних 

майданчиків та необхідності вжиття відповідних заходів; особистої зустрічі з 

мешканцями мікрорайону Новоолексіївка та вирішення проблемних питань; 

посилення контролю з боку поліції за швидкістю руху транспорту по вулицях 

міста та роботою пунктів прийняття металобрухту; відвідування 

автотранспортних підприємств, що здійснюють перевезення пасажирів по 

місту; підготовки стоянок для нових автобусів та вирішення питання щодо їх 

заправки; наявності повного комплекту тролейбусів на маршрутах; засилля 

реклами по вулицях міста; облаштування територій, прилеглих до закладів 

торгівлі та ресторанного бізнесу; необхідності перекриття руху транспорту по 

вул. Гоголя та пришвидшення темпів виконання ремонтних робіт; перевірки 

дозволу на виконання будівельних робіт у сквері «Центральний»; 

забезпечення виконання програми «Безпечне місто»; безперешкодного 

вирішення питання щодо надання земельних ділянок учасникам АТО; 

внесення змін до рішень міської ради. 

Розглянуто питання про результати роботи Центру надання 

адміністративних послуг за І півріччя 2017 року, проблеми та перспективи. 

 

31 липня під головуванням голови заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання про умовно – дострокове звільнення засуджених. 

Рішенням комісії погоджено матеріали про умовно-дострокове 

звільнення стосовно 2-х осіб. 
 

31 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду  з  

керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

Розглянуто питання: про здійснення контролю за виконанням робіт з 

капітального ремонту на житлово-комунальних об’єктах; про підготовку 

підприємств та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 
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2017/2018 року; про прибирання та покіс бур’янів на прилеглих та закріплених 

територіях міста; про  своєчасне вивезення сміття, встановлення додаткових 

контейнерів у місцях перенакопичення побутових відходів; про  нанесення 

дорожніх розміток, в тому числі перед навчальними закладами та інші. 

 

 

  
  

Начальник організаційного відділу                      О. Разуменко 

 

 

 
 

 

 


