ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
24 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 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 Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях:
підготовки
до
опалювального
періоду
2018/2019
року;
прийняття обласною радою рішення про взяття на баланс ОКВП «ДніпроКіровоград» цілісного (єдиного) майнового комплексу водопостачання та
водовідведення селища Нового
та необхідності швидкого вирішення
юридичних питань, пов»язаних з передачею; прискорення виконання робіт з
ремонту дорожнього покриття по вулицях міста та нанесення дорожньої
розмітки (пластикової - по вул. Верхній Пермській); підготовки до формування
міського бюджету на 2019 рік; проведення підготовчих заходів до озеленення
міста з урахуванням недоліків цього року; збору та обробки звернень одиноких
громадян похилого віку на отримання телеприймачів Т2; зосередження уваги на
підготовці до проведення міжнародної виставки «АгроЕкспо-2018».
Розглянуті питання: про підсумки оздоровлення дітей влітку 2018 року;
про роботу Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості щодо
організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.
24 вересня 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.
Розглянуті питання: про організацію роботи з прибирання опалого листя;
про активізацію роботи з відшкодування коштів за надані послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій, теплопостачання; про підготовку
пропозицій для включення до програми боротьби з карантинними рослинами на
території міста; про підготовку підприємств до роботи в опалювальний період
2018/2019 року; про організацію підвезення води споживачам, в будинках яких
припинено водопостачання на час виконання ремонтних робіт по вулиці
Соборній; про організацію роботи із заміни водопровідної мережі по вулиці
Семена Тютюшкіна; про нанесення дорожньої розмітки по вулиці Великій
Пермській; про надання пропозицій з розрахунками для складання розділів
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програми соціально-економічного розвитку міста Кропивницького на
2019-2021 роки; про проведення робіт з ремонту дорожнього покриття по
вулицях міста.
24 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії
з призначення іменних стипендій міського голови.
Розглянуті надані
документи та визначено стипендіатів.
24 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
людей похилого віку та Дня працівників освіти; про здійснення контролю за
відвідуванням гуртків та секцій та за санітарним станом прилеглої до клубів
території; про підготовку клубів до опалювального сезону.
Діалог влади з народом
24 вересня секретар міської ради Андрій Табалов провів зустріч з
мешканцями будинку № 30 по вулиці Генерала Жадова.
Приводом до зустрічі стали багаторічні скарги громадян щодо
незавершеного будівництва, яке розташувалось поруч із житловим будинком,
що призводить до поступового руйнування фундаменту багатоповерхівки,
наражає на небезпеку дітей. Окрім того, недобудова перетворилася поступово
у стихійне сміттєзвалище.
У зустрічі також брали участь: начальник спеціалізованої інспекції
Андрій Максюта, начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко та начальник ЖЕО № 4 Людмила Запорожець.
До діалогу з мешканцями запросили і представника фірми-орендаря земельної
ділянки, який визнав, що їх підприємство допустило чимало помилок як на
початку будівництва, так і в утриманні об’єкту, і пообіцяв, що ситуація
виправиться.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 вересня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
відбулося відкриття виставки «І слово, й доля нероздільні» з нагоди 70-річчя
від дня народження поетеси Антоніни Корінь.
На творчу зустріч завітали студенти музичного коледжу, які спілкувалися
з поетесою, слухали вірші у її виконанні.
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Фінальним акордом стали музичні дарунки композиторів Андрія Шульги
та Лариси Гайдай - пісні на вірші Антоніни Корінь: «Питав козак у дівчини»,
«Ладо-Ладонько», «Лист на край світу», «Останні яблука».
24 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу сім’ї
та молоді проведено заходи: ДЮК «Гермес» - рольова гра на тему: «Пожежа в
клубі»; ДЮК «Надія» – спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

