ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
17 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
17 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, 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: підсумках
проведення заходів в рамках святкування Дня міста; зосередження уваги на
підготовці до проведення міжнародної виставки «АгроЕкспо-2018»;
забезпечення виконання робіт на пріоритетних напрямках діяльності міської
влади; проведення підготовчої роботи до переоблаштування приміщення під
відомчий житловий будинок для медичних працівників; організації
проведення апробації на міських маршрутах тролейбусів з автономним
ходом; реформування медичних закладів відповідно до потреб;
упорядкування руху транспорту по вулицях міста; придбання спецтехніки
для нанесення дорожньої розмітки та будівництва асфальтного заводу;
будівництва Кафедрального собору УПЦ КП на Фортечних валах; надання
пріоритету під час виділення земельних ділянок місцевим товаровиробникам.
17 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін та за начальник Головного управління
житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко провели нараду з
керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про підготовку підприємств до роботи в
опалювальний період 2018/2019 року, в т.ч. підготовку актів готовності
житлових будинків до роботи в опалювальний період; про відшкодування
коштів за надані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і
теплопостачання; про обстеження в’їздів до міста та організацію виконання
робіт з благоустрою даних територій; про підготовку проектів рішення
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького щодо початку
опалювального сезону 2018/2019 року та безкоштовного прийняття на міське
сміттєзвалище опалого листя; про організацію проведення засідання комісії з
безпеки дорожнього руху; про утримання зупинок громадського транспорту;
про проведення робіт з ремонту дорожнього покриття по вулицях міста; про
встановлення попереджувальних дорожніх знаків під час виконання
ремонтних робіт.
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17 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 організацію та проведення
заходів до Дня партизанської слави; про підготовку клубів до опалювального
сезону; про проведення інструктажів з техніки безпеки, безпеки
життєдіяльності та протипожежної безпеки; про постійний контроль за
відвідуванням гуртків та секцій та станом прилеглої до клубів території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
17 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу
сім’ї та молоді проведено заходи: ДЮК «Чайка» - інформаційно-рольова гра
«Пожежа в клубі»; ДЮК «Гермес» – урок ввічливості на тему: «Любов до
людини починається з любові до самого себе»; ДЮК «Надія» – день
відкритих дверей.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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