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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко відбулося
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста в фінансово-економічний відділ управління охорони здоров’я.
У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити
Бондар Тетяну Володимирівну на посаду головного спеціаліста фінансовоекономічного відділу управління охорони здоров’я; зарахувати Джебка Сергія
Валерійовича до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста
фінансово-економічного відділу управління.
04 лютого т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Вергун та т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели
нараду з керівниками житлово-комунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про постійний контроль за отриманням номінацій
споживання природного газу; про забезпечення належного температурного
режиму у житловому фонді та закладах соціальної сфери; про ревізію стану
дорожнього покриття по вулицях міста; про інвентаризацію дитячих та
спортивних майданчиків на територіях ЖЕО; про виконання робіт з
благоустрою у місцях проведення земляних робіт; про забезпечення роботи
мереж зовнішнього освітлення в нічний час; про своєчасне вивезення твердих
побутових відходів з контейнерних майданчиків та приватного сектора та
інші.
04 лютого заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами, керівниками гуртків
і спортивних секцій дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди Дня
Святого Валентина та Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав; про постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків,
спортивних секцій та за температурним режимом і санітарним станом
прилеглої до клубів території.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Надія» – змагання з таеквон-до ІТФ «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Чайка» – уроки ввічливості «Скажи мені хто твій товариш?».
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