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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

14 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: 

виконання ремонтно-будівельних робіт підрядними організаціями, в т.ч. 

виконання за графіком будівництва житлового будинку по вул. Генерала 

Жадова та затримки з ремонтом спортзали в ЗОШ № 30; організації належної 

підготовки до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року; нанесення розмітки 

на пішохідних переходах, особливо біля навчальних закладів до 01 вересня; 

вжиття заходів щодо благоустрою територій після проведення ремонтних 

робіт на тепло-, водомережах; підготовки до святкування Дня Державного 

Прапора та Дня незалежності України; необхідності вжиття відповідних 

заходів у зв»язку із збільшенням кількості встановлених МАФів; посилення 

роботи щодо припиненя торгівлі в неустановлених місцях. 

Розглянуто питання про виконання законодавства щодо розбудови 

інститутів громадянського суспільства та їх взаємодію з органами місцевого 

самоврядування.       

 

14 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів робочу нараду з 

питання підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення державних 

свят - Дня Державного Прапора і Дня незалежності України. 
 

14 серпня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів 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 незалежності України та Дня міста; про  своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів; про  покіс трави та карантинних рослин по 

вулицях міста; про вчасне виконання робіт з благоустрою в місцях проведення 

ремонту мереж тепло- , водопостачання та водовідведення; про  нанесення дорожніх 
розміток біля навчальних закладів міста та інші. 

  
Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

14 серпня у Кіровоградському міському літературно-меморіальному 

музеї І.К. Карпенка-Карого відбулася презентація виставки до 80-річчя від дня 

народження поета Володимира Базилевського «На варті слова золотого». 
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 Експозиція знайомить відвідувачів з добіркою книг Володимира 

Базилевського: від перших - «Ятрань» та «Рівновага», виданих у 1968 році , до 

видань 2000-х років -  «Віварій. Кінець навігації», «Крик зайця», «Лук 

Одіссеїв», «Читання попелу», «Холодний душ історії». Знайшов своє місце  на 

виставці  поетичний триптих Володимира Базилевського «Тепер і тут», 

виданий обласним літературним об’єднанням «Степ» у 2012 році.                                       

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 
14 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 
спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Короленка (біля                                   

магазину “АТБ”), вул. Добровольського (біля будинку № 15), вул. Вокзальній (біля 

будинку № 37/16). 

В результаті рейдових відстежень спеціалістом спецінспекції складено                            
4 протоколи за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

вручено 5 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.  

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, проведена 

роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі на тротуарах, 
газонах та біля житлових будинків.  

 
 

 

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