ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 01 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
01 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
На засіданні були присутні: секретар міської ради Табалов А.О.,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосін О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів
масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про затвердження перспективного плану роботи
міської ради на 2018 рік; про затвердження Програми паспортизації нерухомих
пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки;
про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки»; про затвердження
Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та
виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік; про затвердження
Програми управління комунальним майном на 2018 рік; про передачу майна
військовій частині А1840; про затвердження Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2018-2020 роки; про затвердження Програми
економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на
2018 рік; про затвердження Програми розвитку міського пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки; про
затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей,
дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік; про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194
«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності
«Безпечне місто» на 2017-2020 роки»; про виділення додаткових коштів для
реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки; про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017-2019 роки».
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади
01 лютого відбулась нарада заступника міського з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександра Мосіна з керівниками підрядних
підприємств і організацій, проектних установ та інженерами з технічного
нагляду.
Під час зустрічі був проведений аналіз роботи за 2017 рік з капітального
та
поточного
ремонту
дорожнього
й
тротуарного
покриття,
внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, покрівель
багатоквартирних житлових будинків, а також визначені перспективи роботи
у 2018 році.
01 лютого під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
Розглянуто 370 звернень громадян та 15 депутатських звернень. Погоджено
надати допомогу 364 громадянам, відмовлено в наданні допомоги
11 громадянам, направлено на доопрацювання 10 звернень громадян.
Діалог влади з народом
01 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. На
прийом звернулись 5 заявників з питань: заміни ливневої системи
водовідведення на будинку, ремонту прибудинкової дороги, капітального
ремонту приміщення загального користування у будинку та сплати орендної
плати за земельну ділянку.
Кадрові питання
01 лютого під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, заступника голови конкурсної комісії
Олександра Грабенка відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення
посади в фінансовому управлінні.
У конкурсному відборі брали участь 2 претенденти.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити
на посаду головного спеціаліста відділу доходів, фінансів галузей виробничої
сфери та соціального захисту фінансового управління Аністратенко Оксану
Володимирівну.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
01 лютого в приміщенні обласної філармонії відбулися урочистості з
нагоди 100-річчя обласної громадсько-політичної газети «Кіровоградська
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правда» - найстарішого періодичного видання Кіровоградської області.
Творчий колектив газети привітав з ювілеєм заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Олександр Мосін.
01 лютого в міському літературно-меморіальному музеї І.К.КарпенкаКарого відкрито виставку робіт hand-made вихованців ДЮКу «Зоряний»
відділу сім’ї та молоді.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

