ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 липня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з
заступниками 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: поновлення
дорожнього покриття після зливи (грейдерування, засипання ям); наведення
порядку в системі пасажироперевезень маршрутними таксі (культура
обслуговування, дотримання графіків руху, санітарний стан транспортних
засобів); належного забезпечення руху комунального транспорту та
врахування пропозицій жителів міста, інформування територіальної громади
міста про графіки руху комунального транспорту; організації покосу трави та
бур'янів; ремонту дорожнього покриття вулиці Семена Тютюшкіна;
інформування керівниками виконавчих органів міської ради про стан
виконання доручень міського голови, наданих на апаратних нарадах;
ремонту приміщення волонтерського центру психологічної реабілітації
учасників ООС “СМАйЛ” (колишня ЗОШ № 29) та благоустрою прилеглої
території; підготовки бюджетних та інших закладів міста до опалювального
сезону 2018-2019 р.р. тощо.
Окремо Андрій Павлович зупинився на зверненні мешканця міста на
«гарячу лінію» міського голови стосовно перевірки факту зборів коштів з
батьків учнів НВК "Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного
виховання" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області для
виконання ремонтних робіт.
16 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. Розглянуто питання: прибирання і
благоустрій прилеглих, закріплених територій, контейнерних майданчиків та
своєчасне вивезення твердих побутових відходів; виконання робіт з покосу
трави, бур’янів на закріплених і прилеглих територіях та на виїздах з міста;
контроль за ходом виконання робіт з поточного та капітального ремонтів,
поточного утримання об’єктів житлово-комунального господарства;
підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; активізація
робіт з реалізації програми оптимізації системи теплопостачання міста
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Кропивницького; виконання робіт з відновлення асфальтобетонного
покриття в місцях виконання земляних робіт; виконання робіт з ремонту
асфальтобетонного покриття на вулицях міста автомобілем для ямочного
ремонту (УЯР); надання інформації щодо виконання доручень міського
голови тощо.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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