ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
12 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 33 питання, з
них прийнято - 31, серед яких: про виконання міського бюджету за 2018 рік
та заходи на 2019 рік; про організацію проведення призову громадян України
м.Кропивницького на строкову військову службу у квітні - червні 2019 року;
про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького
«Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними
послугами членів сімей військовослужбовців, які згинули при виконанні
службових обов»язків в Республіці Афганістан»; про погодження проекту
рішення Міської ради міста Кропивницького «Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276
«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об»єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки».
12 березня відбулось публічне представлення інформації про бюджет
за бюджетними програмами 2018 року керуючим справами виконавчого
комітету міської ради Альвіною Бондаренко та керівниками підпорядкованих
їй за функціональним розподілом повноважень виконавчих органів міської
ради.
12 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуто питання: про підготовку звітів за І квартал 2019 року;
про матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць; про
інвентаризацію спортивних майданчиків за місцем проживання;
про приватизацію земельних ділянок під спортивними спорудами; про
медичне забезпечення спортивних заходів.
12 березня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
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дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про планування виховних заходів на наступний тиждень; про заходи щодо
збереження життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за
відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій, температурним
режимом та протипожежним і санітарно-технічним станом в приміщеннях
закладів.
12 березня голова комісії Віктор Закаблуковський провів засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 26 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штрафи –
на 12 осіб; закрито за відсутністю складу
адміністративного правопорушення – 14 справ; повернуто на доопрацювання
- 1 справу; перенесено розгляд – 1 справи.
Діалог влади з народом
12 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 6 заявників з питань: встановлення та облаштування
зупинок громадського транспорту, облаштування зовнішнього освітлення на
прибудинковій території, відшкодування коштів по програмі оптимізації
теплопостачання та участі у даній програмі у 2019 році, надання довідки
ЖЕО для приватизації квартири.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Моноліт» – відбіркові змагання з армліфтингу; ДЮК «Скіф» –
конкурс аплікацій «Весняні барви».
12 березня у бібліотеці-філії № 13 відбувся медіа-перегляд «Не
забудьте пом'янути незлим, тихим словом». Юні читачі ознайомилися з
цікавими і маловідомими фактами з життя поета та долучилися до челенджу
«Мій друже, це Шевченко».
Начитані та ерудовані користувачі бібліотеки демонстрували свої
знання під час конкурсу «Розгадай кросворд за творами Шевченка», а юні
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художники відобразили мрії Шевченка в малюнках, які були представлені на
виставці.
12 березня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 проведено
«Олімпійський день здоров'я».
У заході, організованому завдяки співпраці 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, брали участь
близько
150 школярів. Учні змагалися у спортивних
естафетах та перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської
вікторини.
Переможці нагороджені дипломами управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та
літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
12 березня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбулося
відкриття декади «Ініціатива і творчість молодих». В рамках заходу
відбулись творчі звіти молодих педагогів та нагородження лауреатів і
переможців першого (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року-2019»
та міського етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації «керівник гуртка».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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