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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 лютого міський голова Андрій Райкович 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 зосередив увагу присутніх на питаннях:  організації руху 

транспорту по вулицях міста; неякісної організації роботи ТОВ «Екостайл»                     

з вивезення твердих побутових відходів з території міста; підготовки програми 

оптимізації системи теплопостачання в місті; посилення контролю за якістю 

виконання підрядними організаціями ремонтно-будівельних робіт; виконання 

ремонту дорожнього покриття за сприятливих погодних умов; приєднання 

селища Нового до міста Кропивницького; булінгу в дитячому середовищі; 

необхідності створення комунального підприємства з аптечного управління та 

інших. 

 Начальник фінансового управління Любов Бочкова публічно 

представила інформацію про бюджет міста Кропивницького за бюджетними 

програмами за 2018 рік.  

 

11 лютого  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели  нараду з  

керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про вжиття заходів щодо ліквідації бурульок на 

житлових будинках, адміністративних будівлях тощо; про матеріально-

технічне забезпечення виборчих дільниць; про розчищення від криги 

закріплених та прилеглих територій, посипання їх протиожеледними 

сумішами; про впровадження Програми оптимізації системи теплопостачання; 

про активізацію робіт з відновлення дорожнього покриття у місцях проведення 

земляних робіт; про організацію роботи з вивезення накопиченого снігу з 

вулиць міста; про продовження виконання робіт з ямкового ремонту 

дорожнього покриття на магістральних вулицях міста; про активізацію 

виконання робіт з обрізування дерев на території міста; про своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків і 

приватного сектора та  інші. 
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 11 лютого заступник начальника управління молоді та спорту Катерина 

Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких 

клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького».  

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;                 

про планування виховних заходів до Дня Державного Гербу України,  Дня 

Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови; про заходи щодо 

збереження життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за 

відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним 

режимом, протипожежним і санітарно-технічним станом в приміщеннях 

закладів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 

 


