ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 11 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
11 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
На засіданні були присутні заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громадськості.
Розглянуті
питання: про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської
області; про встановлення розмірів ставок єдиного податку у
м. Кропивницькому на 2019 рік ; про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; про внесення змін
до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року
№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 червня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на
питаннях: посилення уваги до створення ОСББ та керуючих компаній;
покращення матеріальної бази комунальних підприємств; перебування у місті
з офіційним візитом другого секретаря посольства Японії в Україні;
посилення контролю за виконанням робіт на соціально важливих об»єктах;
поповнення автопарку громадського транспорту; вирішення питання щодо
руху громадського транспорту під час ремонту дорожнього покриття на
важливих транспортних магістралях, а саме: по вул. Короленка,
шляхопроводів по пров. Об»їзному та між вулицями Ельворті й Миколи
Левитського; про належну підготовку до проведення заходів з нагоди Дня
медичного працівника; посилення контролю за виконанням ремонтних робіт
та благоустроєм територій в лікувальних закладах, а також укомплектуванням
їх необхідним обладнанням, меблями, засобами гігієни тощо; адаптації
СДПЧ № 19 в медичний простір міста; підготовки до опалювального сезону
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2018/2019 року, особливо контролю за станом розрахунків за газ; активізації
роботи з покосу трави та недопущення розповсюдження амброзії та інших
шкідливих бур»янів тощо.
Розглянуто питання про роботу спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького протягом січня – першої декади червня 2018 року.
11 червня начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житловокомунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених
територій, контейнерних майданчиків, вивезення негабаритного сміття; про
покіс трави на прилеглих та закріплених територіях; про здійснення контролю
за виконанням робіт з капітального ремонту та поточного утримання об’єктів
житлового фонду та благоустрою; про виконання заходів з підготовки до
осінньо-зимового періоду 2018/2019 року; про організацію наради з головами
ОСББ щодо отримання кредитів для реалізації енергозберігаючих заходів; про
підготовку до капітального ремонту дороги по вул. Короленка, а саме:
завчасне попередження перевізників про перекриття руху транспорту,
обстеження та, у разі необхідності, ремонт об’їзних шляхів для руху
громадського транспорту та інші.
Питання соціально – економічного стану
Охорона здоров»я
11 червня на площі перед міською радою відбулася профілактично –
медична акція «Виїзна клініка» з нагоди Дня медичного працівника. В акції
брали участь лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста,
волонтери ТОВ «Червоний Хрест України» та ГО ВБО «Мережа ЛЖВ».
Під час акції всі бажаючі мали змогу провести експрес-тестування на
ВІЛ/СНІД та цукор крові, виміряти артеріальний тиск, вагу, гостроту зору та
внутрішньоочний тиск, а також отримати консультації сімейного лікаря,
окуліста, невропатолога.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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