ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 15 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
15 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду з
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та
запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: приведення в
належний стан зупинок громадського транспорту та їх утримання;
продовження надходження звернень громадян з житлово-комунальних питань
(ремонт під»здів, очищення каналізації, неякісне виконання ремонтних робіт з
асфальтування тощо); не можливості користування людьми з інвалідністю
пандусами в автобусах і тролейбусах у зв»язку з тим, що високі бордюри на
зупинках громадського транспорту; посилення контролю за підготовкою
проектно-кошторисної документації та виконанням ремонтно-будівельних
робіт; налагодження роботи Кіровоградського водо-каналізаційного
господарства ОКВП «Дніпро-Кіровоград» щодо зменшення кількості поривів
та своєчасного упорядкування територій; виконання протягом року ремонтних
робіт у під»їздах житлових будинків; своєчасного ремонту та заміни ліхтарів
вуличного освітлення, в т. ч. по вулицях, віддалених від центру; відкриття
аптек у віддалених мікрорайонах; грейдерування та підсипки доріг по вулицях
міста; здійснення постійного контролю за температурним режимом в закладах
освіти та епідемічним станом в місті, а також наявністю вакцин для щеплень;
вирішення проблеми теплопостачання у місті; якісної підготовки галузевих
програм для розгляду на засіданні сесії міської ради та своєчасного
узгодження їх з постійними комісіями міської ради.
Розглянуто питання: про стан надання населенню м.Кропивницького
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
15 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду з
керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про здійснення контролю за виконанням Програми
оптимізації теплопостачання у м. Кропивницькому протягом 2018 року; про
забезпечення подачі теплоносія споживачам відповідно до температури
зовнішнього повітря; про тримання зупинок громадського транспорту; про
усунення ямковості на магістральних вулицях міста; про прибирання
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закріплених та прилеглих територій; про утримання будинкових газових
мереж; про обстеження ливневої каналізації по вул. Миколи Смоленчука на
предмет визначення причини та можливості усунення парування; про
організацію роботи щодо встановлення на колодязях інженерних комунікацій
кришок, що замикаються, та інші.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
15 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Чайка» - заходи в рамках тижня попередження правопорушень
«Забавки та жарти за крок до біди»; ДЮК «Гермес» – круглий стіл на тему:
«Порушити легко кордони закону - та кара тяжка за межею чекає!».
З 15 по 30 січня в закладах освіти проходитимуть уроки мужності
«Історія в обличчях», присвячені 74-й річниці визволення міста від
нацистських загарбників, та зустрічі учнівської молоді з ветеранами Другої
світової війни 1939-1945 років. Також проводитимуться тематичні екскурсії
для учнівської молоді закладів загальної середньої освіти в музеї «Визволення
Кіровоградщини», який працює на базі комунального закладу „Навчальновиховне об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
школа І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр
позашкільного виховання „Контакт”.
Питання соціально-економічного стану
Соціальна політика
15 січня до бюджету міста Кропивницького надійшли субвенції з
державного бюджету на загальну суму 18 822,3 тис. грн, а саме: на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають
права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, яка нарахована за січень 2018 року у сумі
18 370,3 тис. грн; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною", яка нарахована за січень 2018 року у сумі 312,9 тис. грн;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 139,1 тис. грн.
За повідомленням фінансового управління міської ради, зазначені
виплати у повному обсязі перераховані управлінням праці та соціального
захисту населення, у тому числі: Подільського району – 6 724,9 тис. грн,
Фортечного району – 12 097,4 тис. грн.
Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

