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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 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 Андрій Табалов зосередив увагу присутніх на 

питаннях: необхідності вжиття заходів щодо ліквідації наслідків зливи та 

упередження подібного у подальшому; організації роботи Кіровоградського 

ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» під час припинення водопостачання у 

лівобережній частині міста; повільної роботи Кіровоградського                                        

ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо благоустрою територій в місцях 

проведення аварійно-ремонтних робіт та навколо технологічних колодязів; 

необхідності посилення контролю за ремонтом дорожнього покриття по 

вулицях міста та врахування під час проектування кута нахилу дороги для 

забезпечення стоку води; облаштування зупинок громадського транспорту; 

самовільного встановлення паркану на розі вулиць Михайлівської та 

Шевченка та вжиття відповідних заходів реагування; належної підготовки до 

проведення святкових заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та 

Дня незалежності України. 

  Розглянуто питання про стан  виконання доручень міського голови, 

наданих  на апаратних нарадах протягом ІІ кварталу 2018 року управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

13 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів робочу нараду з 

питання підготовки та проведення святкових заходів з нагоди Дня Державного 

Прапора України та Дня незалежності України. 

 

13 серпня 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 прилеглих та закріплених 

територій і контейнерних майданчиків, вивезення сміття; про дезінсекцію 

контейнерів для сміття та спецтранспорту для вивезення відходів; про покіс 

трави, в тому числі по вул. Толстого; про впровадження антивандальних 
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заходів у житлових будинках з метою недопущення розкрадання ліфтового 

обладнання; про забезпечення роботи системи водовідведення на території 

міста; про активізацію роботи з ліквідації аварій на водопровідних мережах, 

налагодження стабільного водопостачання; про грейдерування вулиць міста, в 

тому числі по мікрорайону Никонорівка; про організацію виконання заходів з 

підготовки до осінньо-зимового періоду 2018/2019 року. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 

 
 


