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                                    15 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 квітня 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: проведення                

13 квітня міської акції з висадки дерев з нагоди 265-ї річниці заснування 

міста; початку робіт з підготовки до нового опалювального періоду  

2019/20120 року; ремонту площі Героїв Майдану; посилення контролю за 

виконанням ремонтно-будівельних робіт на головних об»єктах, висвітлення 

інформації                  в засобах масової інформації; виконання робіт з 

ремонту дорожнього покриття; благоустрою території міста; незадовільної 

роботи ТОВ «Екостайл»                                 з вивезення твердих побутових 

відходів; проведення інформаційно-роз»яснювальної роботи з торговельними 

підприємствами щодо не використання пластикової упаковки; проведення 

роз»яснювальної роботи щодо зупинок громадського транспорту 

(маршрутних таксі) тільки                                  в спеціально облаштованих 

місцях («кишенях»); підготовки виборчих дільниць до проведення другого 

туру чергових виборів Президента України    21 квітня 2019 року; надання 

роз»яснень громадськості щодо будівництва в лісопарковій зоні та інших. 

 Розглянуто питання про стан виконання бюджету міста 

Кропивницького за перший квартал 2019 року. 
 

15 квітня  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 організацію виконання робіт з благоустрою 

закріплених та прилеглих територій; про виконання робіт з відновлення 

асфальтобетонного покриття в місцях проведення земляних робіт; про 

наведення порядку та благоустрій територій кладовищ; про організацію 

проведення засідання комісії з безпеки дорожнього руху та інші. 

 

                                Події суспільно-політичного життя 

           Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

15 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи до Дня довкілля: ДЮК «Чайка» – виставка дитячих 
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малюнків «Наша планета – Земля»; ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – перегляд 

документального фільму «Коротко про головне». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15 квітня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження у складі спеціалістів управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького та представників міської дружини міста Кропивницького по 

вул. Полтавській (біля ринку “Полтавський”) та вул. Павла Бута (біля 

магазину “Файно-маркет”) щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами.  

 Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією 

по вул. Павла Бута  було  припинено, по вул. Полтавській торгівля не 

здійснювалась. За порушення правил благоустрою міста спеціалістом 

спецінспекції складено 2 протоколи за статтею 152  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.     

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

 

 

    

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                             А.БОНДАРЕНКО 

 


