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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

07 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну нараду 

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Секретар міської ради  зосередив увагу присутніх на питаннях: вжиття 

відповідних заходів у зв»зку з аномально спекотною погодою; проведення 

ремонтних робіт та посиленого контролю за якістю його виконання;  вжиття 

заходів у зв»язку з розриттям радіоактивних відходів. 

Розглянуто питання про результати роботи відділу реєстрації місця 

проживання особи протягом І півріччя 2017 року. 

07 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося 

позачергове засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій.  Розглянуто питання про вжиття заходів 

щодо протипожежного стану першого поверху житлового будинку по                      

вул. В. Чорновола 12/1. 

 

07 серпня заступники начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Тетяна Савченко та Юлія Яндович провели нараду  

з  керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

Розглянуто питання: про підготовку підприємств та житлового фонду до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року; про  підготовку об’єктів 

благоустрою до святкування Дня міста; про своєчасне вивезення побутових 

відходів; про  визначення обсягів робіт з відновлення мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Каховській та інші. 

Також з керівниками житлово-комунальних підприємств проведено 

навчання щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних,  які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

07 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження по вулицях: Вокзальній (біля буд. № 37/16), Євгена Тельнова (біля 
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ринків «Черемушки» та «Привокзальний»), Бєляєва (біля буд. № 7), Пацаєва 

(біля буд. № 6). 

З громадянами, які здійснювали торгівлю в неустановленому місті 

овочами, бахчевими та молочною продукцією, було проведено 

роз`яснювальну роботу щодо адміністративної відповідальності  за ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та запропоновано 

перейти на територію ринків м. Кропивницького.  

Спеціалістами спеціалізованої інспекції на порушників складено                                 

9 протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України 

про адміністративне правопорушення та вручено 5 попереджень щодо 

заборони торгівлі у невстановленому місті.  

 

  
  

Т.в.о. начальника організаційного відділу                    І.Штадченко 

 

 

 
 

 

 

 


