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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
01 жовтня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та
запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підсумках
проведення міжнародної агропромислової виставки «АгроЕкспо-2018» та
галузевої сесії «Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності»
Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST»; незадовільної
організації вивезення сміття з урн по вулицях міста; облаштування зупинок
громадського транспорту; необхідності посилення роз»яснювальної роботи
серед населення щодо нанесення шкоди навколишньому середовищу через
спалення листя; підготовки до опалювального періоду 2018/2019 року;
організації виконання ремонтних робіт на дорогах (шляхопроводу по
пров. Об»їзному та арки по вул. Ельворті: проведення нарад, організація
транспортного сполучення, інформування населення про роботу
громадського транспорту, чергування патрульної поліції); посилення
контролю ГУЖКГ за своєчасністю виконання ремонтних робіт на об»єктах.
Розглянуті питання: про проведену роботу щодо укладання, реєстрації
договорів оренди земельних ділянок та забезпечення надходження до
міського бюджету орендної плати за землю у запланованих сумах за січень вересень
2018 року; про підсумки роботи «гарячої лінії»
міського голови за дев»ять місяців 2018 року.
01 жовтня 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
надання пропозицій щодо місць висадження саджанців дерев; про
проведення нарад з керівниками підрядних організацій з питання завершення
ремонтно-будівельних робіт; про забезпечення підготовки підприємств до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.
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01 жовтня 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
захисника України; про постійний контроль за відвідуванням гуртків (секцій)
та санітарним станом прилеглої до клубів території; про підготовку клубів до
опалювального сезону та інші.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
01 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - відвідування вихованцями клубу
ветерана війни Рогозіної Н.П. за місцем її проживання;
ДЮК «Чайка» –
виставка дитячих малюнків «Моя бабуся і дідусь».
До Дня людей похилого віку та Дня ветерана
01 жовтня у приміщенні міської ради відбулося урочисте засідання
клубу “Ветеран” з нагоди Дня людей похилого віку та Дня ветерана.
Привітати ветеранів війни та праці завітали міський голова Андрій Райкович,
секретар міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба.
З нагоди свята 135 ветеранів війни та праці отримали грошову
допомогу від міської влади у розмірі однієї тисячі гривень кожному. Також
під час урочистостей найактивніших представників ветеранських організацій
відзначили грамотами та подяками, а міський професійний духовий оркестр і
його солісти Анастасія Потоцька та Олександр Безай створили учасникам
урочистостей святковий настрій.
01 жовтня з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба
вручила від міської влади двом сторічним мешканцям Кропивницького
кошти у розмірі дві тисячі гривень кожному, квіти та пам’ятні подарунки.
01 жовтня в закладах загальної середньої освіти міста з нагоди
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана відбулися бесіди,
виховні години: «Шануй та поважай бабусю і дідуся», «Яким має бути
ставлення до людей похилого віку», уроки толерантності, акції: «Поруч живе
ветеран», «Поспішайте робити добро».
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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