ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 14 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 січня 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: посилення
контролю за санітарним станом прилеглих територій підприємств різної
форми власності; контролю температурного режиму в закладах освіти міста
та відслідковування порогу захворюваності на грип та ГРВІ; перевірки
поставлених парт для учнів перших класів НУШ; харчування учнів та
вихованців пільгових категорій в закладах освіти міста; правильності
здійснення організації закупівель продуктів харчування в закладах освіти
міста; посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху водіями
маршрутних таксі, технічним та естетичним станом автотранспорту;
проведення щомісячно засідань сесії міської ради з питань
землекористування та підготовки до проведення чергового засідання сесії
міської ради; обов'язковості виконання планових показників наповнення
міського бюджету; презентації нових тролейбусів з автономним ходом та
ефективне їх використання; підготовки та проведення заходів з нагоди
відзначення Дня Соборності України та інших.
Розглянуто питання про підсумки роботи управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій за 2018 рік.
14 січня т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели
нараду з керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуто питання: забезпечення підняття на адміністративних
будівлях комунальних підприємств Державного прапора України; ліквідації
бурульок на житлових та адміністративних будівлях; розчищення від снігу та
криги, а також посипання протиожеледними сумішами закріплених та
прилеглих територій та тротуарів біля житлових будинків; розрахунків за
надані житлово-комунальні послуги; відновлення роботи непрацюючих
ліфтів; активізації претензійно-позовної роботи з метою відшкодування
коштів за надані послуги з теплопостачання; забезпечення належним
теплопостачанням споживачів міста; організації робити з демонтажу
Новорічної ялинки на площі Героїв Майдану; благоустрою територій в

місцях проведення урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України;
своєчасного вивезення та недопущення перенакопичення твердих побутових
відходів на контейнерних майданчиках і у приватному секторі; забезпечення
належної роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
прочищення дворових каналізаційних мереж; інше.
14 січня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету
міста Кропивницького. На заході були присутні 15 членів координаційної
ради, представники виконавчих органів міської ради.
Розглянуто питання про внесення змін до Положення про
громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького; про
затвердження нового складу Координаційної ради з питань громадського
бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького; про затвердження
Положення про Координаційну раду з питань громадського бюджету
(бюджету участі) міста Кропивницького та інші питання.
За результатами засідання департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій надано протокольні доручення.
14 січня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького». Розглянуто питання:
аналіз проведених заходів за минулий тиждень; планування виховних заходів
на наступний тиждень, в тому числі організацію і проведення заходів до Дня
Соборності України та Дня пам’яті жертв Голокосту; постійний контроль за
відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій та за температурним
режимом і санітарним станом прилеглої до клубів території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 14 січня в закладах освіти міста Кропивницького проводяться
тематичні уроки, екскурсії до музею «Визволення Кіровоградщини», який
працює на базі комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання
„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня
„Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного
виховання „Контакт”, присвячені 75-річниці визволення м. Кіровограда
(Кропивницького) від нацистських загарбників, та зустрічі учнівської молоді
з ветеранами Другої світової війни 1939-1945 років.
14 січня в ДЮК «Гермес» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені уроки
здоров’я «Шкідливість тютюнопаління та вживання алкоголю».

Питання соціально-економічного стану
14 січня у місті презентували тролейбуси з автономним ходом.
Автопарк комунального підприємства «Електротранс» поповнився п’ятьма
одиницями новітнього електротранспорту.
Кожен тролейбус вартує сім з половиною мільйонів гривень: їх
придбали шляхом укладання угод лізингу терміном на 21 місяць із
Приватбанком на «Південному машинобудівному заводі» у Дніпрі. Нову
техніку протестували голова обласної державної адміністрації Сергій
Кузьменко, міський голова Андрій Райкович та т.в.о. заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Вергун. Вони
разом оглянули нові транспортні засоби, та здійснили на одному з них
тестову поїздку.
Водії, що працюватимуть на тролейбусах пройшли навчання у Дніпрі.
Зараз тролейбуси тестують, підлаштовують їх електрообладнання до
параметрів контактної мережі. Максимум через місяць вони виїдуть на
маршрути.
У свою чергу, Приватбанк висловив готовність і в подальшому
підтримати міську владу в питаннях оновлення пасажирського парку.
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