
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
за 18 січня 2021 року  

м. Кропивницький
                                                            

Діяльність органів влади на місцях
                Висвітлення діяльності місцевих органів влади

        18 січня міський голова Андрій Райкович провів 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
зосередив увагу присутніх на питаннях: перспектив економічного розвитку
м. Кропивницького (одне з 5-ти міст, яке отримало перемогу в першій хвилі
програм USAID «Конкурентноспроможна економіка України», підготовка до
першої  зустрічі  в  онлайн-форматі,  участь  керівників  виконавчих  органів
міської ради з відповідними програмами (проєктами); спілкуванння міських
голів 5-ти міст обласного значення з послом США в Україні з Крістіною Квін
щодо  співпраці,  зокрема  м.Кропивницького  за  проєктом  «Енергетична
безпека»  з  модернізації  системи  теплопостачання,  який  реалізується  в
Україні   USAID;  початок  роботи  в  місті  Регіонального  офісу  супроводу
проєктів  Європейської  асоціації  публічно-приватного  партнерства  як
важливого інструменту конкурентноспроможності бізнесу та територій);

необхідності  пошуку  нових  джерел  фінансування  (ознайомлення
з  міжнародними  програмами,  підготовка  необхідних  проєктів  та  подання
їх  на  конкурси  з  метою  отримання  додаткових  фінансових  ресурсів  для
розбудови  інфраструктури  міста  та  як  наслідок  –  показник  оцінювання
ефективності роботи керівника виконавчого органу міської ради; наявність
проєкту  по  лікарні  швидкої  медичної  допомоги  для  залучення  коштів
з державного бюджету);

посилення  контролю  за  ефективністю  використання  бюджетних
коштів, недопустимості необгрунтованих витрат;

дотримання комунального порядку в місті та вжиття заходів у зв’язку
з випаданням снігу та зниженням температури повітря; 

посилення уваги за  місцями проведення аварійно-ремонтних робіт, де
неякісно було виконані відновлювальні роботи та посилення спеціалізованою
інспекцією контролю за виконанням робіт з розриття дорожнього покриття
по вулицях міста;

зростання тарифів на воду, електроенергію і як наслідок – коригування
тарифу на тепло; необхідність надання населенню обгрунтованої інформації
на  офіційному  сайті  міської  ради,  в  засобах  масової  інформації,
в т.ч.  на телебаченні;  підготовки КП «Теплоенергетик» чітких розрахунків
на послуги;

організації робіт щодо вивезення з контейнерних майданчиків ялинок,
попереднього повідомлення населення про терміни;



термінового  обстеження  ігрових  майданчиків  у  парку  культури  та
відпочинку «Ковалівський» (надходження скарг на зламані  та пошкоджені
об»єкти) та недобудов, які можуть становити загрозу життю людей;

підготовки  до  30-ї  річниці  Незалежності  України  та  встановлення
найбільшого  Державного  Прапора  України  в  Кіровоградській  області
(визначення  місця  для  розміщення  в  парку  культури   і  відпочинку
«Ковалівський», підготовка проєкту благоустрою прилеглої території, якісне
виконання  робіт  з  облаштування  прилеглої  території  та  завершення
їх до 10 серпня 2021 року);

забезпечення  реалізації  запланованих  проєктів  управлінням
містобудування та архітектури тощо.

Питання соціально-економічного стану
Освіта

        18 січня під головуванням директора комунальної установи «Міський
центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста
Кропивницького відбулось онлайн-засідання консультативної ради. 

Розглянуто  питання:  про  виконання  рішень  та  рекомендацій
попередньої  консультативної  ради;  про стратегію  розвитку  комунальної
установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників»
на  2021/2023  роки;  аналіз  роботи  комунальної  установи  «Міський  центр
професійного  розвитку  педагогічних  працівників»  за  жовтень/грудень
2020  рік,  план  роботи  на  2021  рік;  про  хід  організації  та  проведення
Інтерактивного  вернісажу  педагогічних  знахідок-2021  «Дистанційне
навчання  –  старт  із  сьогодення  в  майбутнє»;  план  заходів  комунальної
установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників»
щодо  проведення  Року  математичної  освіти  в  місті  Кропивницькому  в
2020/21 навчальному році.

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                           Світлана БАЛАКІРЄВА

Олена Разуменко 35 83 88
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