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05 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
05 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуті п'ять проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку та виключення зі списку осіб, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень; про
віднесення квартир до числа службових; про розподіл квартири; про
затвердження рішення про надання квартири.
Комісія також розглянула шість звернень громадян з житлових питань.
05 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про недопущення затікання талих вод під спортивні
споруди; про благоустрій прилеглих територій; про хід навчальнотренувальної роботи в КДЮСШ; про інвентаризацію спортивного
обладнання; про підготовку звіту щодо виконання бюджетних програм за
2018 рік; про проходження курсів підвищення кваліфікації тренеріввикладачів у 2019 році; про сприяння роботі виборчих комісій.
05 лютого відділом інформаційно-комп»ютерного забезпечення
проведено навчання посадових осіб виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького з питання упередження зараження автоматизованих систем
обробки інформації шкідливим програмним забезпеченням та протиправного
спрямування до державних електронних інформаційних ресурсів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
05 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф»
– слайд-шоу «День безпечного Інтернету»;
ДЮК «Гермес» – уроки ввічливості «Скажи мені хто твій товариш?»;
ДЮК «Ровесник» – урок-вікторина з нагоди Дня безпечного Інтернету.
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
05 лютого муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове
відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Порушення правил благоустрою міста). На час проведення рейду
несанкціонована торгівля була припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та
запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.
Освіта
05 лютого відбулося засідання конкурсної комісії для проведення
конкурсного відбору на посаду директорів комунальних установ «Інклюзивноресурсний центр № 1» Міської ради міста Кропивницького, «Інклюзивноресурсний центр № 2» Міської ради міста Кропивницького.
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