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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

23 жовтня міський Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: пуску 

теплоносія в мережі та постійного контролю за дотриманням температурного 

режиму, в першу чергу в навчальних та лікувально-профілактичних закладах; 

вжиття заходів правоохоронними органами для покращення громадської 

безпеки у місті; посилення темпів виконання ремонту дорожнього покриття по 

вулицях міста та контролю за якістю цих робіт; підготовки проектно-

кошторисної документації на 2018 рік тощо. 

Розглянуто питання про виконання міського бюджету за 9 місяців                  

2017 року. 

 

 23 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели  нараду з  керівниками  

житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуто питання: про забезпечення виконання робіт з прибирання та 

вивезення опалого листя та негабаритного сміття із закріплених та прилеглих 

територій; про своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 

контейнерних майданчиків та приватного сектора; про  виконання житлово-

експлуатаційними підприємствами заходів з підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 року; про  крадіжки комунального майна; про 

початок робіт із замовлення та виготовлення проектно-кошторисної 

документації на виконання капітальних ремонтів обєктів у 2018 році; про 

заготівлю посипкового матеріалу та підготовку техніки до роботи в зимовий 

період 2017/2018 року та інші. 

 

Діалог влади з народом 

 

23 жовтня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 11 заявників з питань:  закриття 

роботи закладу “Шашличний маркет”, виділення земельної ділянки, ремонту 

покрівлі, відновлення роботи ліфта, присвоєння номеру житлового будинку, 

надання дозволу на встановлення автономного опалення, відновлення 

зовнішнього освітлення. 
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Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

23 жовтня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” відбувся міський етап Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» в трьох номінаціях: на кращу 

літературно-музично-спортивну міні-композицію, плакат, фотографію та 

художню роботу (малюнок). 

У номінації на кращу літературно-музично-спортивну міні-композицію 

призові місця вибороли: I місце – НВО №19; II місце – НВК № 26; III місце –

НВО № 24. 

У номінації на кращий плакат перемогли: I місце – НВО – ліцей «Сокіл»; 

II місце – ЗОШ № 30; III місце – НВО № 19. 

У номінації на кращу фотографію та художню роботу (малюнок)                       

I місце  зайняв КЗ «СЮТ»; II місце – НВО № 1; III місце – НВО - ліцей «Сокіл». 

 

23 жовтня в дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено урок здоров’я.   

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

23 жовтня муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції проведено  рейдове відстеження місць 

несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку 

“Центральний”).    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

 

 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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