ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
12 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 лютого під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
Перед початком засідання Олександр Мосін відповідно до рішення
виконавчого комітету від 08 січня 2019 року № 26 вручив ордер на
однокімнатну квартиру Перетяк Тамарі Іванівні, мешканці міста, яка
з 1980 року перебувала на квартирному обліку у загальній черзі за місцем
проживання.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
33 питання, серед яких: про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому міському
військовому комісаріату”; про надання грошової допомоги з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав; про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському
бюджеті для забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення; про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій
технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м.
Кропивницького”;
про організацію функціонального навчання
населення з цивільного захисту міста у 2019 році; про встановлення тарифів
на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком окремих
видів ритуальних послуг.
12 лютого начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про прибирання прилеглих територій; про
проведення виховних заходів щодо недопущення проявів насильства серед
дітей та молоді; про сприяння роботі виборчих комісій; про хід капітального
ремонту спортивної зали КДЮСШ № 2 та інші.
12 лютого відбулась прес-конференція начальника комерційного
відділу ТОВ "Екостайл" Ганни Скічко, яка пояснила ситуацію, що склалася
протягом останніх двох тижнів з вивезенням твердих побутових відходів у
місті Кропивницькому.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 лютого на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 Міської
ради міста Кропивницького відбулися міські змагання з баскетболу 3х3 серед
юнаків та дівчат в залік міського спортивного фестивалю школярів закладів
загальної середньої освіти міста.
Серед дівчат перемогла команда НВК № 26, серед юнаків - команда
НВО № 19 (перший склад). Переможці змагань будуть представляти місто на
обласних змаганнях в березні 2019 року.
12 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Зоряний» – майстер-клас з виготовлення прикрас з бісеру до
Дня святого Валентина; ДЮК «Скіф» – майстер-клас з виготовлення
«валентинок» «Серце побажань».
12 лютого у бібліотеці-філії № 11 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено вернісаж «Мистецтво буває
різним». Юні читачі познайомилися з багатою книжковою колекцією з різних
видів мистецтва, брали активну участь в іграх «Шифрувальник» та
«Здогадайся, до майстерні якого художника завітали».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
З 12 лютого розпочалась святкова торгівля сувенірною продукцією до
Дня святого Валентина по вул. Великій Перспективній, напроти будівлі
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», яка триватиме до 14 лютого.
У святковій торгівлі беруть участь 8 приватних підприємців міста.
Освіта
12 лютого відбулося перше засідання конкурсної комісії по
проведенню конкурсного відбору на посаду директора державного закладу
професійної
(професійно-технічної)
освіти
«Центральноукраїнський
професійний будівельний ліцей». Допущено до конкурсу 2-х претендентів:
Олександра Ляшенка та Олександра Шполянського.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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