ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 20 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів апаратну нараду
із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Секретар міської ради Андрій Табалов зосередив увагу присутніх на
питаннях: необхідності активізації роботи щодо покосу бур»янів та знищення
карантинних рослин; покращення висвітлення діяльності міської влади,
в т.ч. щодо ремонту доріг по вулицях міста, використовуючи й соціальні
мережі; посилення уваги патрульної поліції за дотриманням правил дорожньої
безпеки; проведення заходів поліцією щодо
припинення торгівлі в
неустановлених місцях та упередження крадіжок (пошкодження)
комунального
майна
(пошкоджено
вказівник
біля
театру
ім. М.Л. Кропивницького); оперативного реагування на звернення громадян,
що надходять на «гарячу лінію» міського голови; організації контролю за
станом дитячих майданчиків та вирішення питання щодо взяття їх на баланс;
проведення наради за участю громадськості та керівників комунальних
підприємств з питання утворення наглядових рад на даних підприємствах;
запрошення на серпневу педагогічну нараду депутатів міської ради та членів
профільної комісії Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького з метою ознайомлення з досягненнями та проблемами
в галузі «освіта».
Розглянуті питання: про стан виконання доручень міського голови,
наданих на апаратних нарадах протягом ІІ кварталу 2018 року спеціалізованій
інспекції міської ради.
20 серпня начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житловокомунальних підприємств міста.
Розглянуті питання:
про прибирання прилеглих та закріплених
територій і контейнерних майданчиків, вивезення сміття, покіс трави та
карантинних рослин; про інвентаризацію дитячих майданчиків на
прибудинкових територіях; про обстеження дороги по вул. Кременчуцькій,
організацію робіт з її ремонту; про демонтаж зруйнованого зупиночного
павільйону по вул. Руслана Слободянюка, вирішення питання щодо
встановлення нового зупиночного комплексу; про нанесення дорожніх
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розміток, в першу чергу біля навчальних закладів міста; про організацію
виконання заходів з підготовки житлового фонду та комунальних підприємств
до осінньо-зимового періоду 2018/2019 року; про висвітлення інформації щодо
діяльності комунальних підприємств на сайті міської ради.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 15 по 20 серпня в м. Чернівцях проходив чемпіонат України в
багатоденній гонці та гонці в гору з велосипедного спорту (маунтенбайк).
В змаганнях брали участь 95 учасників з 11 команд. Вихованці комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Бондаренко
Руслан та Шевцов Артем в гонці в гору вибороли золото, а їх одноклубники
Бондаренко Руслан та Шевцов Артем в багатоденній гонці стали бронзовими
призерами.

Т.в.о. керуючого справами
виконавчого комітету міської ради

М.Смаглюк

