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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
02 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та
запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: вжиття
відповідних заходів щодо належної організації 2019/2020 навчального року;
підсумках проведеного першого засідання шістнадцятої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання; посилення контролю за
підготовкою до опалювального сезону 2019/2020 року; забезпечення
реалізації будівельних проектів та ремонтних робіт до кінця поточного року
та своєчасної підготовки проектів на 2020 рік; необхідності проведення
обстеження технічного стану житлових будинків та об'єктів комунальної
власності; забезпечення комунального порядку в місті та пришвидшення
виконання робіт з ремонту доріг; підготовки об»єктів для введення
в експлуатацію до Дня міста; завершення робіт з реконструкції будівлі по
вул. Архітектора Паученка, 41/26; необхідності інформування громадськості
щодо використання коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт та
інших.
Розглянуто питання про перспективи роботи Центру надання
адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».
Питання соціально – економічного стану
Соціальна політика
02 вересня фінансовим управлінням міської ради перераховані
управлінням соціального захисту населення Подільської та Фортечної
районних у місті Кропивницькому рад кошти субвенцій з державного
бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення окремим категоріям осіб, які потребують поліпшення житлових
умов а саме: для сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю I - II групи, яка
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції –
898 213,18 грн (Фортечний район); для сімей учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10
Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, для осіб
з інвалідністю I—II групи з
числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
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пов’язаних з перебуванням у цих державах, – 899 654,00 грн (Подільський
район); для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
– 899 819,00 грн (Фортечний район).
Освіта
02 вересня в усіх закладах загальної середньої освіти відбулися
урочистості з нагоди Дня знань. Цьогоріч замість традиційних лінійок
проводилися святкові концерти, флешмоби, вікторини, квести.
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