
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за  18 вересня  2017 року 

 

м. Кропивницький 

  

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        

        18 вересня міський голова Райкович А.П. 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 подякував усім працівникам виконавчих органів міської та 

районних у місті рад, комунальних підприємств, закладів  та установ за 

підготовку та проведення на належному рівні заходів до Дня міста та 

зосередив увагу присутніх на питаннях: належної підготовки до осінньо-

зимового періоду; своєчасного формування бюджету міста на 2018 рік;  

комісійного обстеження маршрутів по яким буде запроваджено рух нових 

автобусів та комплектації цих автобусів; недопущення  розриття нового 

асфальтового покриття при ліквідації поривів на  тепло та водопровідних 

мережах; жорсткого контролю за використанням бюджетних коштів; 

встановлення дорожніх знаків (обмежувачів руху) біля ЗОШ № 19 та                 

ЗОШ № 3; відновлення КП „Теплоенергетик” асфальтового покриття після 

проведення ремонтних робіт в селищі Новому; проведення інвентаризації 

зупинок громадського транспорту; необхідності активної участі 

представників поліції в рейдах, які проводять працівники спецінспекції міста.   

 

        18 вересня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: організація виконання заходів та доручень 

керівництва міста щодо підготовки територій міста до Міжнародної 

агропромислової виставки AGROEXPO-2017 у Кропивницькому; активізація 

робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2017/2018 року; відновлення асфальтобетонного 

покриття в місцях виконання земляних робіт; підготовка наказу про 

безкоштовне прийняття опалого листя на міське сміттєзвалище; інформація 

щодо виконання галузевих програм на 2017 рік; обстеження зелених 

насаджень та підготовка пропозицій щодо висадження нових саджанців; 

встановлення (у майбутньому) додаткових урн для сміття в місцях 

проведення масових заходів; прибирання та утримання в належному стані 

закріплених та прилеглих територій, в т.ч. покіс трави та прибирання сміття 

на міських кладовищах тощо. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

        18 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження території м. Кропивницького по вул. Євгена Тельнова (біля 

ринку «Черемушки» ПП Кіровоград-Буд-Дизайн»), вул. Генерала Родимцева 

(зупинка транспорту загального користування «Криворізьке КП» - напрямок 

з центра міста), вул. Полтавська (напроти буд. № 28), вул. Добрвольського 

(біля ринку «Новомиколаївськи ряди» ПФ «Євразія Центр»). 

Громадянам, які здійснювали торгівлю овочами у невстановленому для 

торгівлі місці, спеціалістами спеціалізованої інспекції вручено                                

5 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місті. Складено             

7 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Торгуючим надано 

роз`яснення щодо дотримання вимог діючого законодавства стосовно 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                           А.Бондаренко 
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