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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

12 березня  міський  голова  Андрій Райкович провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: наведення 

порядку на території міста (розчищення снігу та криги, обстеження стану 

дорожнього покриття по вулицях, ямковий ремонт); необхідності ретельного 

аналізу проходження опалювального періоду 2017/2018 року та визначення 

шляхів подальшого розвитку системи теплопостачання у місті; посилення 

роботи щодо створення ОСББ та облаштування модульних котелень із 

залученням інвестицій; посилення контролю за роботою громадського 

транспорту; підготовки проектно-кошторисної документації на виконання 

робіт з реконструкції набережної річки Інгул, Центру надання соціальних та 

адміністративних послуг; розробки проектів площі Героїв Майдану, Музейної 

площі; ремонту площі біля пам»ятника  Т.Г. Шевченку; термінового 

проведення інвентаризації зелених насаджень в місті та інших. 

 

12 березня міський голова Андрій Райкович провів нараду з 

проектантами, виконавцями робіт та керівниками виконавчих органів міської 

ради з питання реконструкції будівлі під Центр надання соціальних та 

адміністративних послуг. 

 

12 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів нараду з керівниками комунальних 

підприємств та ЖЕО з питання озеленення міста. У нараді брав участь 

секретар міської ради Андрій Табалов. 

 

12 березня 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. 

 Розглянуті питання:  про прибирання проїжджих частин доріг, тротуарів, 

прилеглих та закріплених територій; про розчищення від снігу та криги 

зупинок громадського транспорту; про благоустрій скверу ім. Т.Г.Шевченка 

та меморіального комплексу на Фортечних валах та інші. 
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Події суспільно-політичного життя 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

  12 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - перегляд  документального  фільму з нагоди дня 

народження Т.Г. Шевченка; ДЮК «Зоряний» – творчу годину «Шевченківські 

читання»; ДЮК «Скіф» – розважально-виховну програму «Рух - це життя!». 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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