ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 09 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
09 липня 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: секретар міської ради Табалов А.О.,
заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосін О.В. та Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від
23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»; про
передачу майна військовій частині А0680; про передачу майна військовій
частині А1840; про затвердження умов оплати праці посадових осіб Міської
ради міста Кропивницького; про продовження терміну дії Програми «місцевих
стимулів» для працівників охорони здоров'я; про фінансування закладів
охорони здоров'я; про затвердження Програми фінансової підтримки органів
самоорганізації населення приватного сектору м. Кропивницького
на 2018-2020 роки; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення
та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки»; про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 830
«Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті
Кропивницькому на 2017-2019 роки»; про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького
Кіровоградської області; про перерозподіл видатків по відділу культури і
туризму Міської ради міста Кропивницького; про затвердження Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на
2018-2021 роки; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня
2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки»; про внесення змін та доповнення до рішення міської ради
від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на
2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження
Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
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м. Кропивницького на 2018-2020 роки»; про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422
«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на
2018-2020 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2016
№ 85 «Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки»; про
виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року; 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
09 липня 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: максимальної
концентрації на виконанні ремонтно-будівельних робіт, особливо, що
стосується ремонту доріг; дотримання правил техніки безпеки під час
виконання ремонтних робіт; незадовільної роботи тепло,-водопостачальних
підприємств щодо облаштування на дорогах технологічних колодязів;
встановлення тарифів на послуги ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» без узгодження з міською владою;
виконання робіт з облаштування централізованої каналізації та водопостачання
на Балашівці та необхідності продовження таких робіт з метою поліпшення
умов життя людей; незадовільного санітарного стану в мікрорайоні Балашівка
та необхідності посилення роботи там працівників спеціалізованої інспекції;
необхідності нанесення розмітки на дорожнє покриття по вулицях міста;
підготовки до виконання робіт з дегазації полігону твердих побутових відходів
та інших.
Розглянуто питання про виконання міського бюджету за перше півріччя
2018 року.
09 липня 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.
Розглянуті питання: про прибирання і благоустрій прилеглих,
закріплених територій, кладовищ міста та контейнерних майданчиків; про
виконання робіт з покосу трави, бур’янів на закріплених і прилеглих

3

територіях та на виїздах з міста; про своєчасне вивезення твердих побутових
відходів; про обстеження інженерних мереж, вжиття заходів щодо
відновлення відсутніх кришок люків; про виконання робіт з відновлення
асфальтобетонного покриття в місцях виконання земляних робіт; про
підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про належне
утримання зупинок громадського транспорту; про дотримання техніки
безпеки під час виконання ремонтних робіт на об’єктах житловокомунального господарства, в т.ч. забезпечення працівників спецодягом з
логотипами підприємств та інші.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 липня на одному з корпусів міської лікарні № 2 імені Святої Анни
м. Кропивницького було відкрито меморіальну дошку видатній меценатці,
засновниці лікарні Ганні Дмитрян.
Організатор заходу — ГО “Асоціація жінок України “Дія”. У церемонії
відкриття брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, депутат
Міської ради міста Кропивницького Катерина Шамардіна, кандидат
історичних наук Юрій Митрофаненко, громадськість міста.
Кількість учасників заходу — до 50 осіб.
09 липня було відправлено дітей пільгових категорій на оздоровлення
до ДЗОВ «Жовтень» (с. Бірки Олексадрівський район).

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

