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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
29 жовтня 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: необхідності
включення опалення, в першу чергу в закладах соціальної сфери (освіти та
охорони здоров»я); необхідності посилення роз»яснювальної роботи щодо
створення ОСББ; проведення у м. Кропивницькому засідання Академії
інтегрованого розвитку міст; зосередження уваги на пускових об»єктах,
в т.ч. завершення робіт з облаштування інклюзивно-ресурсного центру № 2
на базі ЗОШ № 29; екологічного стану в місті (заборони спалення опалого
листя); проведення інформаційно-роз»яснювальної роботи
щодо
упередження захворюваності на грип; підготовки дорожнього покриття по
вулицях міста до осінньо-зимового періоду; економного використання
бюджетних коштів; забезпечення виконання планових показників
наповнення міського бюджету за підсумками 2018 року.
Розглянуті питання: про готовність комунальних підприємств житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 року; про розробку та створення геопорталу містобудівного
кадастру м. Кропивницького.
29 жовтня т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного управління житловокомунального господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про забезпечення прибирання та благоустрій
прилеглих та закріплених територій, контейнерних майданчиків; про
своєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних
майданчиків та приватного сектора; про прибирання та вивезення опалого
листя з закріплених та прилеглих територій; про забезпечення належної
роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про
організацію наради з безпеки дорожнього руху; про підготовку проекту
наказу щодо формування оперативного штабу із забезпечення стабільного
проходження опалювального періоду 2018/2019 року; про проведення роботи
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з керівниками підрядних організацій щодо закінчення робіт з капітального
ремонту об’єктів житлово-комунального господарства; про максимальне
використання виробничих потужностей автомобіля УЯР з ямкового ремонту
асфальтобетонного покриття на дорогах міста; про активізацію робіт з
обрізування дерев.
29 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій. Розглянуто питання про початок опалювального періоду
2018/2019 року.
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання
керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і
організацій щодо вжиття заходів з вирішення розглянутого питання.
29 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз проведених заходів під
час осінніх канікул; про організацію та проведення заходів на наступний
тиждень; про постійний контроль за відвідуванням гуртків та секцій,
санітарним станом прилеглої до клубів території та температурним режимом.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
29 жовтня в ДЮК «Гірник» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заняття з вихованцями ДЮКів «Гірник» та «Промінь» з основ тактичної
підготовки та рукопашного бою.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
29 жовтня у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
„Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання» урочисто презентували після капітального
ремонту спортивну залу. Привітати учнів школи та педагогічний колектив з
важливою для них подією завітали секретар міської ради Андрій Табалов,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Наталія Дзюба та начальник управління освіти Лариса Костенко.

3

На ремонт спортзалу, роздягалень та душових кімнат з міського
бюджету було виділено 1 мільйон 423 тисячі гривень. У приміщенні були
замінені старі вікна на металопластикові, облаштована нова підлога,
відремонтована стеля, змонтоване сучасне освітлення та нові баскетбольні
щити, повністю оновлено систему опалення. Коштів вистачило і для
закупівлі спортивного інвентарю.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

