ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
10 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
із 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: належної
підготовки до святкування Дня міста; підсумках проведення чергового
засідання сесії міської ради; необхідності врегулювання проблемних питань в
галузях «освіта» та «медицина»; посилення контролю за проведенням
тендерних закупівель та підготовкою документів; підготовки до
опалювального періоду 2018/2019 року (погашення заборгованості за послуги
теплопостачання з метою отримання лімітів на газ на опалювальний період;
вирішення проблеми забезпечення теплопостачання у багатоквартирних
житлових будинках, де залишилось на обслуговуванні декілька квартир);
посилення уваги за дотриманням санітарного порядку в місті, особливо
покосом амброзії; посиленого контролю за виконанням робіт з ремонту
шляхопроводу по пров. Об»їзному, проведенням тендеру на реконструкцію
арки по вул. Ельворті, закінченням будівництва житлового будинку по
вул. Генерала Жадова та введенням його в експлуатацію, закінченням робіт з
реконструкції будівлі під центр надання соціальних послуг тощо.
10 вересня міський голова Андрій Райкович та начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександр Вергун
проінспектували роботу нових сучасних автобусів для міських
пасажироперевезень на маршрутах № 46 (сел. Гірниче - Новомиколаївка),
№ 111-а (Стара Балашівка — Озерна Балка) та № 130-а (Катранівка —
Лелеківка).
10 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели нараду з
керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуто питання: про
підготовку підприємств до роботи в
опалювальний період 2018/2019 року; про активізацію робіт з відшкодування
коштів за надані послуги з теплопостачання; про проведення робіт з
грейдерування дорожнього покриття по вулицях міста; про оперативне
реагування та вирішення питань, з якими звертаються мешканці житлових
будинків; про продовження робіт з дегазації полігону твердих побутових
відходів та інші.
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10 вересня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провели
нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання. Розглянуті питання: про аналіз набору дітей в гуртки та секції
клубів за місцем проживання; про організацію та проведення заходів з нагоди
відзначення 264-ї річниці заснування міста; про проведення дитячої таборівки
у рамках міських заходів; про постійний контроль за станом прилеглої до
клубів території.
10 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенка відбулось засідання
комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності
Розглянуто питання щодо демонтажу павільйонів та кіосків за
21 адресою.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді
проведено спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».
10 вересня вихованці «Дитячого будинку «Наш дім» брали участь у
благодійному фестивалі для дітей-сиріт «Мама+я», який проходив у парку
культури і відпочинку «Ковалівський».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко
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