ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 31 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
31 липня міський голова Андрій Райкович разом з заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром
Мосіним проінспектували підготовку до нового опалювального сезону
теплогенеруючих підприємств міста. Під час поїздки було перевірено
котельні ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, де наразі проводиться
оновлення та ремонт теплоізоляції трубопроводів та ємностей, поточний
ремонт та наладка теплових мереж, заміна теплообмінників на котлах,
прочищення і заміна пальників, а також хід ремонту котельні по
вулиці Глінки та найбільшої котельні орендарів ЦМК – Піденно-Західна.
31 липня відбулася планова прес-конференція директора департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Андрія
Паливоди. Мова йшла про хід реалізації у місті програми "Громадський
бюджет". За інформацією директора департаменту, до бюлетеню для
голосування включено 54 проекти: 6 великих, 44 малих та 4 соціальних.
Загальний бюджет «Громадського бюджету» у 2019 році складе 5 мільйонів
гривень. 50% коштів буде спрямовано на фінансування великих проектів.
Два мільйони гривень може бути використано на малі проектів і 500 тисяч
гривень - на соціальні. Голосування за проекти у місті триватиме
з 03 по 14 вересня. Канал для голосування на офіційному сайті міської ради
функціонуватиме цілодобово, а віддати свій голос за допомогою паперового
бюлетеню можна буде з 10.00 до 16.00 у будні і з 10.00 до13.00 - у вихідні.
31 липня відбулося засідання робочої групи щодо розвитку відкритих
даних Міської ради міста Кропивницького. За основу взято результат
проведення аудиту даних головних розпорядників бюджетних коштів та
комунальних підприємств міста експертами проекту “Прозорість та
підзвітність в державному управлінні та послугах” в квітні-липні 2018 року.
Надано доручення щодо розгляду рекомендацій та подання пропозицій
вказаних у звіті. Визначили потреби у проведенні навчання шляхом
опитування головних розпорядників та комунальних підприємств через
Гуглформу та обговорили концепцію інтерактивної візуалізації Проекту
“Зелений Кропивницький”, який передбачає розробку інтерактивної
візуалізації для аналізу відкритих даних Головного управління житловокомунального господарства Міської ради міста Кропивницького про
видалення, обрізування крони та відновлення нових зелених насаджень.
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Розглянуто план дій з розвитку відкритих даних в Міській раді міста
Кропивницького, визначено перелік пріоритетних для оприлюднення наборів
даних.
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