
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 10 січня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 10 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                          

20 проектів рішень, серед яких: про погодження проекту рішення міської ради 

“Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”; про погодження проекту 

рішення Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”; про 

нагородження відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

“За заслуги” І ступеня; про затвердження нового складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

 

10 січня т.в.о. начальника відділу фізичної культури та спорту Славік 

Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про забезпечення оперативного прибирання від снігу 

територій, прилеглих до спортивних закладів, посипання протиожеледними 

сумішами тротуарів та пішохідних доріжок; про тепловий режим у дитячо-

юнацьких спортивних школах; про коригування навчально-тренувального 

процесу у зв’язку з подовженням шкільних канікул; про забезпечення 

доступності людей з обмеженими фізичними можливостями до спортивних 

закладів; про формування календарних планів спортивно-масових заходів на 

2017 рік тощо. 

 

10 січня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками гуртків 

та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: 

аналіз проведених заходів за минулий тиждень, в тому числі з нагоди різдвяних 

свят; про підготовку та проведення заходів до Дня Соборності України; про 

контроль за температурним режимом у приміщеннях клубів, санітарним 

станом прилеглих до клубів територій та за відвідуванням й наповнюваністю 

гуртків і секцій, в тому числі госпрозрахункових. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

10 січня з нагоди Дня визволення м.Кіровограда від фашистських 

загарбників у бібліотеці-філії № 18 МЦБС з вихованцями  дитячо-юнацького 
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клубу «Скіф» відділу сім’ї та молоді проведено годину пам’яті, а у дитячо-

юнацькому клубі «Луч» - годину спілкування. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
 
 


