ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 17 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
17 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності за
участі керівників виконавчих органів міської ради, представників засобів
масової інформації. На засіданні комісії заслухано звіт про роботу Головного
управління житлово-комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького за 9 місяців 2018 року.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
17 жовтня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькому ради під головуванням заступника голови
комісії Володимира Стецюка 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: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 6 (призначено 6) та житлових субсидій –
21 (призначено 12).
Діалог влади з народом
17 жовтня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питання
недопущення проведення будівництва гаража біля дитячого майданчика.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
17 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи в рамках тижня здорового способу життя.
17 жовтня у бібліотеці-філії № 12 МЦБС проведено скарбницю
цікавинок «Поради пана Етикета та пані Манери». Діти познайомилися з
історією етикету, склали пам'ятку вихованої людини, взяли участь в
тематичних конкурсах, та переглянули мультфільм «Поради тітоньки Сови»
про етикет та гарні манери.
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17 жовтня в рамках XVI музичного фестивалю імені Кароля
Шимановського у залі Музичного коледжу відбувся майстер-клас
італійського піаніста Альфонсо Сольдано. Студенти зіграли твори зі своєї
програми. Італієць вислухавши твори дав поради щодо правильного їх
виконання, техніки гри на фортепіано, та показав присутнім власний аналіз
композиторських робіт.
17 жовтня в рамках XVI музичного фестивалю імені Кароля
Шимановського у залі Музичного коледжу відбувся концерт італійської
піаністки Стефанії Арджентьєрі, яка виконала відомі світові хіти класичної
музики.
17 жовтня в КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького
проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню захисника
України. Учасниками заходу, організованого спільними зусиллями
управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
стали 48 юних спортсменів. Вихованці відділень тенісу настільного, дзюдо та
художньої гімнастики взяли участь у змаганнях з дартсу, фрізбі, настільного
тенісу, спортивних конкурсах. Переможці й призери змагань нагороджені
дипломами управління молоді та спорту міської ради, а всі юні спортсмени
отримали сувеніри від обласного відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
17 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: Глінки, Пацаєва, Волкова, Курортної, Короленка,
Ярославської,
Братиславської,
Миколи
Левитського,
Квіткової,
Бобринецького шляху, Куроп'ятникова, Паризької комуни, Олексія Єгорова,
Архангельської, Великої Перспективної, Тараса Карпи, Верхньої Пермської,
Київської, Гоголя, Преображенської, Менделеєва, Павлова, Габдрахманова,
Руслана Слободянюка, Юрія Бутусова, Станіслава Майсеєва. За виявлені
порушення Правил благоустрою міста складено 11 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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