ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
19 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 листопада 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: особистої
участі у роботі Ради регіонального розвитку, засідання якої відбулося
минулого тижня під головуванням Президента України Петра Порошенка;
проходження в місті опалювального періоду 2018/2019 року; підготовки до
погіршення погодних умов; необхідності покращення організації роботи
медичних закладів, посилення роз»яснювальної роботи серед населення
щодо укладання договорів з сімейними лікарями; профілактики
захворюваності на грип та ОРВІ; підготовки до проведення засідань сесії
міської ради із земельних питань та формування міського бюджету на 2019
рік; належної організації та проведення масових заходів з нагоди Дня
Свободи та Гідності й Дня пам»яті жертв голодоморів тощо.
Розглянуто питання про стан виконавської дисципліни, організацію
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації, за підсумками трьох кварталів 2018 року.
19 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 надання пропозицій щодо капітального
ремонту ліфтів для включення до галузевих програм на 2019-2020 роки; про
належне проходження опалювального сезону 2018/2019 року, в т.ч.
налагодження стабільного теплопостачання споживачів в районі вулиць
Волкова, Пацаєва, Космонавта Попова, Генерала Жадова, Юрія Коваленка,
Героїв України;
про забезпечення прибирання та благоустрою
прилеглих та закріплених територій, контейнерних майданчиків; про
своєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних
майданчиків і приватного сектора;
про забезпечення належної
роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про початок
підготовки документів для повернення
ЦМК ДП
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» до комунальної власності міста; про
підготовку наказів щодо організації чергування працівників комунальних
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підприємств в зимовий період для виконання робіт з ліквідації наслідків
негоди та термінового усунення аварійних ситуацій на об»єктах житловокомунального господарства міста та інші.
19 листопада 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
КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького». Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за
минулий тиждень; про організацію та проведення заходів з нагоди Дня
Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, Міжнародного дня
протидії насильству в сім’ї, 80-ї річниці утворення Кіровоградської області;
про постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків та спортивних
секцій, температурним режимом і санітарним станом прилеглої до клубів
території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 листопада в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено спортивно-розважальну програму «Сила та
здоров’я».
Питання соціально-економічного стану
Освіта
19 листопада на базі «Ша++» (школа створена з метою виведення
навчання програмуванню в місті Кропивницькому на новий рівень і сприяння
розвитку ІТ-спільноти в місті) відбулося урочисте відкриття ІV міського
бізнес-турніру «Стратегія фірми Кропивницький - 2018» на тему: «Освіта,
бізнес, влада – стратегічне партнерство».
Організаторами цього заходу виступили управління освіти Міської ради
міста Кропивницького (ініціатор – начальник управління освіти Лариса
Костенко) та генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій,
кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана Віталій Паздрій.
Бізнес-турнір триватиме з 19 листопада по 15 грудня 2018 року.
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