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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 листопада 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: забезпечення 

сталого теплопостачання в місті; термінової організації вивезення опалого 

листя з вулиць; наведення санітарного порядку на міських кладовищах; 

упорядкування зупинок громадського транспорту, скверу «Центральний» та 

місця продажу квітів  на перехресті вулиць Великої Перспективної та 

Преображенської; прийняття Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», ретельного його опрацювання керівниками даної сфери та  

забезпечення виконання; забезпечення безпеки руху на дорогах міста (знаки, 

розмітка); організації проведення голосування в рамках проекту 

«Громадський бюджет». 

Розглянуто питання про виконання відділом сім»ї та молоді галузевих 

програм. 

 

13 листопада 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 організацію роботи з прибирання та вивезення 

опалого листя із закріплених та прилеглих територій; про благоустрій 

територій на об’єктах, де виконувався капітальний та поточний ремонти; про 

обстеження кладовищ міста на предмет благоустрою та санітарного утримання 

територій; про доопрацювання Програми сприяння ОСББ та Програми 

оптимізації системи теплопостачання у  м. Кропивницькому; про забезпечення 

належним теплопостачанням споживачів міста та інші. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 13 листопада в дитячо-юнацькому клубі «Юність» відділу сім’ї та 

молоді проведено круглий стіл на тему: «Вплив  алкоголю і куріння на дитячий 

організм». 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
  

13 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження в місцях несанкціонованої торгівлі: по  вул. Вокзальній                                         

(від буд. № 37/16 до ринку «Босфор») та вул. Преображенській (біля Будинку 

побуту «Інгул»). 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

складено 4 протоколи  про адміністративне правопорушення за ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та вручено громадянам 

10 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місті. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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