ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
18 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
18 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про приєднання до Європейської Хартії рівності
жінок і чоловіків у житті місцевих громад; про внесення змін та доповнень
до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про
затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста
Кропивницького в новій редакції; про припинення комунального закладу
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда» шляхом перетворення
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; про припинення
Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство; про припинення комунального
закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» шляхом
перетворення (реорганізації); про проведення співбесіди з кандидатами, які
виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної
посади директора ДЗП(ПТ)О «Центральноукраїнський професійний
будівельний ліцей»; про звіт голови постійної комісії Міської ради міста
Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту
та соціальної політики.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду із
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: проведення на
минулому тижні на належному рівні міських заходів з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та Дня закоханих;
необхідності проведення обстеження та ремонту пам»ятників (пам»ятних
знаків); забезпечення комунального порядку в місті; реконструкції будівлі по
вул. Архітектора Паученка для створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс»;
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підготовки до проведення суботників з благоустрою міста та висадження
зелених насаджень; посилення контролю за станом паркових зон; необхідності
встановлення осіб, причетних до пошкодження комунального майна (автобус
№ 274);підготовки до відзначення Дня героїв Небесної Сотні (проведення
виховних заходів в навчальних закладах; наведення санітарного порядку на
площі Героїв Майдану); необхідності обстеження площі Героїв Майдану з
метою її реконструкції у подальшому.
Розглянуто питання про стан роботи зі зверненнями громадян, які
надійшли до Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
протягом 2018 року.
18 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів робочу нараду з керівниками
комунальних та теплогенеруючих підприємств міста та підрядних організацій
з питання відпрацювання стратегії відновлення дорожнього покриття по
вулицях міста.
Керівники теплогенеруючих підприємств та КВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград» надали підготовлені плани з відновлення асфальтового покриття
в місцях, де здійснювалися аварійні ремонтні роботи.
Олександр Вергун запропонував до настання стабільно теплих днів
використовувати метод холодного асфальтування, при укладанні якого суміш
не має довгого періоду застигання, а по завершенні ремонту дороги дозволяє
відразу відновити рух транспорту. Також було вирішено створити комісію для
інспектування всіх вулиць, дороги на яких були капітально відремонтовані у
2018 році. Головне завдання комісії - зафіксувати всі критичні випадки
пошкодження дорожнього покриття, які підрядні організації в рахунок
гарантійних зобов’язань мають оперативно усунути.
18 лютого заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді
та спорту 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
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з питань здорового
способу життя та безпеки життєдіяльності вихованців; про контроль за
відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, протипожежним і
санітарно-технічним станом приміщень закладів.
18 лютого під головуванням т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання
комісії з призначення іменних стипендій міського голови для обдарованої та
талановитої молоді.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф» – година вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні «Небесна Сотня» – герої
нашого часу»; ДЮК «Старт» – майстер-клас з пожежної безпеки;
ДЮК «Надія» – рухливі ігри та естафети «Сила та здоров’я».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

