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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
31 жовтня начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
Віктор Житник провів нараду з керівниками підприємств-перевізників, які
обслуговують міські автобусні маршрути загального користування міста
Кропивницького.
Розглянуті питання: про виконання доручення міського голови
стосовно встановлення технічних засобів внутрішнього озвучення назв
маршрутів та зупинок в салонах транспортних засобів; про дотримання
графіків та інтервалів руху на міських автобусних маршрутах загального
користування.
31 жовтня під головуванням заступника голови опікунської ради,
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось засідання
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.
Розглянуте питання про надання дозволу опікуну на влаштування
до психоневрологічного інтернату та зняття з реєстрації місця проживання
недієздатної особи.
31 жовтня під головуванням заступника голови районної комісії,
начальника управління соціального захисту виконавчого комітету
Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,
житлової субсидії населенню, надання пільг особам, які мають на це право,
та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому
ради.
Розглянуто 44 справи, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),
житлової субсидії – 30 (призначено – 20), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особа – 11 (призначено – 11), пільги – 2 (призначено – 2).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
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31 жовтня у приміщенні міської ради відбулися ігри осіннього сезону
ХХІІІ чемпіонату Кропивницького з «Брейн-рингу» серед студентських та
молодіжних команд. Організатором турніру виступили управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького та обласна Ліга інтелектуального
розвитку.
За звання чемпіона міста боролися 12 студентських команд. Чемпіоном
міста у захопливій боротьбі стала команда «Культ Карго» льотної академії
Національного авіаційного університету, віце-чемпіоном – команда «Феміда»
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»,
другим віце-чемпіоном – команда «Люди в білому» медичного
факультету № 2 Донецького національного медичного університету.
Переможці та призери отримали пам’ятні подарунки від організаторів.
31 жовтня в ДЮК «Гермес» комунального закладу «Об’єднання
дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено виховну годину «Молодь за здоровий спосіб
життя».
Питання соціально-економічного стану
Освіта
31 жовтня на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відбулися
міські змагання з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат в рамках міського
спортивного фестивалю серед школярів закладів загальної середньої освіти
міста Кропивницького.
В змаганнях брали участь 80 школярів з 12-ти закладів освіти міста.
Переможцями серед дівчат стала команда гімназії № 9, друге місце посіли
дівчата з КЗ «Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького»,
а третьою стала команда НВО № 19. Серед юнаків перше місце виборола
команда НВО № 19, другими стали дебютанти змагань з НВО «Науковий
ліцей», третє місце посіла команда ЗОШ № 10.
Переможці змагань будуть представляти місто на обласних змаганнях
в листопаді цього року.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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