ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
23 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 грудня 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: пріоритету
фінансування захищених статей бюджету та фінансування комунальних
підприємств для забезпечення безперебійної роботи; прийняття міського
бюджету на 2020 рік; підготовчої роботи до розробки схеми модернізації
теплопостачання міста; проведення на належному рівні масових заходів на
минулому тижні до Дня Святого Миколая та відкриття міської ялинки;
забезпечення громадського порядку, збереження майна, контролю за
безпекою роботи атракціонів під час новорічно-різдвяних свят на площі
Героїв Майдану та дотримання правил пожежної безпеки; організації роботи
закладів освіти, спорту, культури, ДЮКів та комунальних підприємств
житлово-комунального господарства в канікулярний період та під час
новорічно-різдвяних свят; чергування у святкові та вихідні дні у приміщенні
міської ради; забезпечення роботи лікувальних закладів; забезпечення
комунального порядку в місті; забезпечення безперебійної роботи
громадського транспорту; підготовки
до відзначення 76-ї річниці
вигнання нацистських окупантів
з м.
Кропивницького (Кіровограда) та 75-ї річниці перемоги у Другій світовій
війні; взяття на контроль питання щодо впровадження енергосервісу
в комунальних закладах (підприємствах) освіти та охорони здоров»я та
інших.
23 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
32 питання, серед яких: про зняття з контролю рішень виконавчого комітету
міської ради; про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького «Про затвердження переліку уточнених назв і написання
українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків,
бульварів міста Кропивницького»; про організацію харчування учнів
та вихованців закладів освіти м.Кропивницького на 2020 рік;

2

про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку
холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових
верств населення міста Кропивницького; про затвердження акта прийняттяпередачі до комунальної власності територіальної громади міста
Кропивницького приватизованих квартир; про демонтаж самовільно
розміщених рекламних засобів.
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