Вісті з міської ради

У вівторок дорожники з ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» завершили поточний
ремонт дорожнього покриття на частини вулиці Котовського від вулиці Жовтневої до
вулиці Радянської та розпочали ямковий ремонт на вулиці Першотравневій біля
райлікарні.

Фінансування робіт передбачається провести з міського бюджету, а по вулиці
Котовського на паритетних засадах «50х50» спільно з ВАТ «АТП- 15339».

***

Розпочалися роботи по капітальному ремонту частини тротуару по вулиці
Першотравнева біля будинку №16, який впродовж багатьох років після дощів ставав
непрохідним.

Роботи виконує будівельна бригада ФО-П Пушко О.Л., який виграв конкурс по відбору
виконавця робіт ще в минулому році, а їх фінансування буде здійснювати міська рада.

***

У вівторок 11 серпня за участю керівництва міської ради було проведено сходку
громадян села Сиверинівка. Міський голова С.М. Максименко проінформував присутніх
про позицію виконкому міської ради щодо організації виїзної торгівлі в селі, акцентував
увагу селян на необхідності оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги,
сплати земельного податку та орендної плати за землю до 29 серпня цього року.
Міський голова зупинився також на організації проведення майбутніх місцевих виборів,
ситуації в країні та районі. Було заслухано звіт про роботу депутата міської ради
Діхтяренка М.М.
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На сходці було обрано новий склад сільського комітету, який очолив Валерій Вікторович
Галич - завідувач сільським клубом с.Сиверинівка.

***

Міська рада стала переможцем конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2015 році.
Є сподівання, що Проект «Будівництво водопровідної мережі від вулиці Польова до
вулиці Погрібняка (від артсвердловини №1257-ре до вулиці Погрібняка,20) в м.Зіньків»
загальною кошторисною вартістю 257,4 тис. грн. буде реалізований в цьому році за
рахунок коштів Державного бюджету України.

***

На минулому тижні працівники МКП «Зіньківський комунгосп» провели заміну двох
глибинних насосів, які вийшли з ладу на артезіанських свердловинах на вулицях Фрунзе
та Ватутіна в м.Зінькові. Комунальники ліквідували чотири пориви водопровідної мережі
на вулицях Щорса, Тимошенка, Котовського, Прохорова, п’ять разів прочищали
каналізацію, провели ремонт перетворювача частоти на артсвердловині по вулиці
Жовтневій.
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