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Висвітлення діяльності органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
29 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста. Розглянуто
та погоджено 3 звернення постраждалих учасників антитерористичної
операції.
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антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
міста. Розглянуто та погоджено 77 звернень учасників антитерористичної
операції.
29 листопада 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 117 звернень громадян та 126 звернень депутатів Міської
ради міста Кропивницького. Погоджено надати допомогу 213 громадянам,
відмовлено в надані допомоги 26 громадянам, направлено на доопрацювання
4 звернення громадян.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
29 листопада в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання» спільними зусиллями управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області України
проведено спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо
зміг я!».
Учні навчального закладу змагалися у
спортивних конкурсах і перевірили свої знання, відповідаючи на запитання
олімпійської вікторини.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
сувеніри від обласного відділення НОК України.
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29 листопада управлінням молоді та спорту спільно з Головним
управлінням юстиції в Кіровоградській області, громадською організацією
«Team Europe Кропивницький» проведена панельна дискусія «Права людини
в дії» з активом та лідерами студентського самоврядування.
29 листопада вихованці ДЮК «Ровесник» комунального закладу
«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста
Кропивницького»
ознайомилися
з
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творчістю
хореографічних колективів Кіровоградщини.
До 90-річчя від заснування Кіровоградського медичного коледжу
ім. Є.Й. Мухіна
29 листопада в Кіровоградській обласній філармонії відбулися
урочистості з нагоди відзначення 90-річчя від заснування Кіровоградського
медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна. Від імені Міської ради міста
Кропивницького та виконавчого комітету, особисто міського голови Андрія
Райковича привітала колектив закладу начальник управління охорони
здоров»я Оксана Макарук та вручила відзнаки міської ради та виконавчого
комітету м. Кропивницького.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
29 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої
інспекції Міської ради міста Кропивницького, міської дружини,
представника поліції проведено рейдове відстеження по вул.
Преображенській (біля ринку «Центральний») та вул. Соборній, 27 (біля
ринку «Колгоспний») щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції складено протокол про
адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста),
представником поліції вилучено ваги та складено протокол про
адміністративне правопорушення за ст. 160 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Торгівля в неустановленому місці по вул. Преображенській була
припинена.
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