ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 02 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
02 липня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з 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 співпраці виконавчих органів міської ради з ОСББ,
надання всебічної допомоги, у т.ч. й з виготовлення технічних паспортів;
забезпечення комунального порядку в місті; належного забезпечення руху
комунального транспорту та пропозицій жителів міста щодо зміни схеми руху
маршрутного таксі № 15; про необхідність вирішення питання щодо відлову
та розміщення безпритульних тварин; виконання робіт з ремонту дорожнього
покриття у повному запланованому обсязі та контроль за встановленням
бордюрів; удосконалення
облаштування Алеї почесних поховань на
Рівнянському кладовищ та інших.
Розглянуто питання про результати перевірок закладів міста
Кропивницького щодо дотримання правил пожежної безпеки.
02 липня начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житловокомунальних підприємств міста.
Розглянуті 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 і прилеглих
територіях та на виїздах з міста; про своєчасне вивезення твердих побутових
відходів з контейнерних майданчиків і приватного сектора; про своєчасне
підписання та передачу технічної документації на житлові будинки
новостворенним ОСББ; про обстеження інженерних мереж та вжиття заходів
щодо відновлення відсутніх кришок люків; про активізацію робіт з
відновлення асфальтобетонного покриття в місцях виконання земляних робіт;
про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про
продовження робіт з відлову безпритульних тварин з метою їх стерилізації та
інші.
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02 липня міський голова Андрій Райкович та начальник Головного
управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко
проінспектували хід ремонтних робіт на дорогах міста по вулицях В»ячеслава
Чорновола, Короленка, Сиваській, Преображенській та Великій Пермській.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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