ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 25 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 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: забезпечення комунального порядку в місті; залучення осіб,
що перебувають на обліку у центрі зайнятості населення, до виконання
громадських робіт; вирішення проблеми безпритульних тварин, особливо
в умовах такого ганебного явища як масове отруєння бездомних собак;
впровадження Міської програми профілактики та протидії злочинності
"Безпечне місто" на 2017-2020; посилення контролю за якістю підготовки
проектів рішень виконавчого комітету та міської ради; своєчасної виплати
матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до прийнятих рішень
виконкому та міської ради; організації чергування у святкові та вихідні дні
у виконкомі міської ради, закладах комунальної власності, на комунальних
підприємствах; забезпечення постійного контролю за виконанням робіт на
об»єктах, в т.ч. особливо важливих, таких як центр надання соціальних послуг
та шляхопровід по вул. Ельворті; підготовки до опалювального сезону
2018/2019 року, особливої уваги за станом розрахунків теплопостачальних
підприємств за газ; спільної співпраці створеного відділу з питань праці
Міської ради міста Кропивницького з ГУ ДФС в Кіровоградській області,
поліцією щодо виявлення осіб, які працюють без офіційного оформлення
та інші.
Розглянуто питання про конкурс «Громадський бюджет».
25 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житловокомунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуто питання: про прибирання та благоустрій прилеглих
та закріплених територій, кладовищ міста та контейнерних майданчиків;
про виконання робіт з покосу трави та бур’янів на закріплених та прилеглих
територіях; про своєчасне вивезення твердих побутових відходів
з контейнерних майданчиків і приватного сектора;
про обстеження
інженерних мереж, вжиття заходів щодо відновлення відсутніх кришок люків;
про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
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про проведення робіт по боротьбі з кліщами у лісопаркових зонах міста;
про активізацію робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на вулицях міста
автомобілем для ямочного ремонту (УЯР); про продовження робіт з відлову
безпритульних тварин з метою їх стерилізації; про контроль за ходом
капітальних ремонтів на об’єктах; про організацію чергування працівників
підприємств у вихідні та святкові дні та надання копій наказів
до
КП «Аварійно-диспетчерська
служба» Міської ради міста
Кропивницького» та Головного управління житлово-комунального
господарства та інші.
25 червня для бухгалтерів та осіб, відповідальних за оприлюднення
відкритих даних, комунальних підприємств та виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького проведено онлайн навчання щодо використання
порталу «Відкритий бюджет», створеного за підтримки ГО «Центр політичних
студій та аналітики «Ейдос».
Події суспільно-політичного життя
До державних свят
25 червня з нагоди 22-ї річниці Конституції України військовослужбовцям
Кропивницького міського військового комісаріату та військової частини 3011
було вручено відзнаки Міської ради міста Кропивницького та виконавчого
комітету за сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий
внесок у збереження цілісності, суверенітету та недоторканності держави.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

