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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
03 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих органів
міської ради та представники громадськості.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
03 жовтня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькому ради під головуванням заступника голови
комісії Стецюка В.Н. відбулося засідання комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 9 (призначено - 8); житлових субсидій – 54
(призначено - 46) та пільг – 2 (призначено - 1).
03 жовтня за участі заступника голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Артема Постолатія у приміщенні Міської ради міста
Кропивницького відбувся семінар голів квартальних комітетів Подільського
району.
Розглянуті питання: про посилення роз’яснювальної роботи серед
мешканців приватного сектору району щодо нанесення шкоди здоров’ю
оточуючих та довкіллю через спалення опалого листя; про надання інформації
щодо дислокації карантинних рослин; про порядок призначення субсидій на
опалювальний період.
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03 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Зоряний» - виготовлення вітальних листівок з нагоди Дня
працівників освіти; ДЮК «Ровесник» – дайджест на тему: «Неповторний
тандем музики і танцю».
03 жовтня у бібліотеці-філії № 13 МЦБС проведено музичний
калейдоскоп «До-ре-мі. День музики». Бібліотекарі провели подорож по
музичних локаціях, особливо всім сподобались вікторини: «Цікавий світ
музичних інструментів», «Історико-героїчні теми в музиці».
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
03 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Братської, Курганної, Комарова, Мічуріна,
Космонавта Попова, Юрія Коваленка, Делегатської, Белінського, Слов'янської,
Гоголя, Великої Перспективної, Преображенської, Тараса Карпи, Вокзальної,
Лавандової, Шатила, Гмирьова, Дворцової, Айвазовського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
12 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
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