ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 23 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 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.
Очільник міста зосередив увагу присутніх на питаннях: стану виконання
будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери міста та контролю за якістю
їх виконання; залучення депутатів міської та районних у місті рад до
роз'яснювальної роботи щодо організації покосу трави та бур'янів в
мікрорайонах міста; благоустрою території, прилеглої до НВО № 33; наявних
обсягів гіпохлориду натрію для знезараження води; інформування жителів
міста про заплановані вільні тарифи на проїзд у міському пасажирському
транспорті; зустрічі міського голови з жителями мікрорайону “Ковалівка”,
ініційованої депутатом міської ради Розгачовим Р.О., та участі в ній
представників комунальних підприємств міста; наданні письмових
відповідей заявникам про підстави відмови у розгляді заяв на встановлення
автономного опалення; погодження з обласною державною адміністрацією
термінів виконання робіт по перепідключенню новозбудованого водогону
тощо. Андрій Павлович звернувся до представників Національної та
патрульної поліції міста щодо належного застосування в роботі превентивних
та інших поліцейських заходів.
23 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 та благоустрій прилеглих та
закріплених територій, кладовищ міста та контейнерних майданчиків;
виконання робіт з покосу трави та бур’янів на закріплених та прилеглих
територіях; своєчасне вивезення та недопущення перенакопичення твердих
побутових відходів на контейнерних майданчиках і в приватному секторі;
контроль за ходом капітальних ремонтів на об’єктах, в т.ч. прибирання
будівельного сміття; підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 року; організація зборів мешканців житлових будинків,
розташованих по вулиці Семена Тютюшкіна; відновлення асфальтобетонного
покриття в місцях виконання земляних робіт; активізація роботи з реалізації
Програми оптимізації системи теплопостачання міста Кропивницького;
надання пропозицій щодо придбання техніки для розчищення тротуарів від
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снігу; огородження Старобалашівського кладовища; продовження робіт з
відлову блукаючих тварин з метою їх стерилізації; проведення робіт з
грейдерування
дорожнього
покриття
вулиць
міста;
ремонт
асфальтобетонного покриття на вулицях міста автомобілем для ямочного
ремонту (УЯР) тощо.
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