ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
05 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
05 листопада 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: проходження
опалювального періоду в місті; дотримання санітарного порядку; виконання
робіт з ремонту дорожнього покриття; завершення робіт з будівництва
житлового будинку по вул. Генерала Жадова та проведення реконструкції
приміщення під центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс»;
проведення 06 листопада чергового засідання сесії міської ради; службового
відрядження до Республіки Корея (підписання угоди про співпрацю з містом
Ханом щодо реалізації проекту «Розумне місто); необхідності підготовки
передпроектної пропозиції щодо будівництва плавального басейну на 50
м
та отримання від управління капітального будівництва Кіровоградської
облдержадміністрації документації на будівництво хірургічного корпусу в
лікарні швидкої медичної допомоги з метою продовження робіт та вирішення
питання щодо фінансування з державного бюджету.
Розглянуто питання про стан виконання Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України
та членів їх сімей на 2017-2019 роки,
затвердженої рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами).
05 листопада 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 прибирання прилеглих та закріплених
територій і контейнерних майданчиків, вивезення сміття, опалого листя; про
вжиття заходів щодо запобігання утворенню несанкціонованих сміттєзвалищ;
про забезпечення належного теплопостачання; про контроль за виконанням
та завершенням робіт з капітального ремонту об’єктів житлово-комунального
господарства та інші.
05 листопада заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна
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провели нараду з педагогами-організаторами КЗ «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
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.
05 листопада проведено тематичний короткостроковий семінар для
адміністраторів та працівників Центру надання адміністративних послуг
міста Кропивницького на тему: «Психологія та етика ділового спілкування».
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 01 по 05 листопада в м. Києві проходив чемпіонат України зі
стрільби кульової серед спортсменів із вадами слуху. Представник відділення
інваспорту КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Олександр
Костик завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на
дистанції 10 метрів (вправа ГП-6). Тренує кропивницького спортсмена Олена
Ібрагімова.
05 листопада в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено виховний захід «Алкоголь і здоровий спосіб
життя – несумісні!».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

