ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
09 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 грудня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення
належної організації роботи усіх комунальних підприємств у зимовий період;
вирішення проблеми паркування транспорту в центральній частині міста;
дотримання санітарного порядку на території міста; взяття на контроль
питань, що були задані під час звіту міського голови; підготовки до свята
Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят; посилення контролю за
станом пожежної безпеки; проведення інвентаризації земельних ділянок
в центральній частині міста та інших.
Розглянуто
питання
про
стан
пасажирських
перевезень
у м. Кропивницькому та виконання Програми розвитку транспорту
у 2019 році.
09 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано
субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа.
Розглянуті питання: звіт про проведену роботу; про подання управлінь
соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної
у місті Кропивницькому ради та Подільської районної у місті Кропивницькому
ради про виплату грошової компенсації за належне для отримання житлове
приміщення з метою придбання житла.
09 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуто питання про заяву громадян щодо надання висновку про
доцільність скасування усиновлення.
09 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з розгляду питань
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щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання сигналів
цифрового телерадіомовлення.
Розглянуті та погоджені звернення 3-х громадян.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 грудня у сесійній залі міської ради відбувся міський форум
учнівської молоді “Young leaders!”.
З привітанням до учасників форуму звернувся секретар міської ради
Андрій Табалов. Під час заходу обговорювалися питання: про безпеку
довкілля та навколишнього середовища, переробку сміття; про запобігання
корупції в усіх сферах життя; про діяльність учнівського волонтерського руху.
В заході брав участь голова комісії з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради
Володимир Зайченко.
Кращі волонтери та волонтерські загони закладів освіти міста були
відзначені грамотами управління освіти Міської ради міста Кропивницького
та громадської організації «Організація ветеранів України міста
Кропивницького».
09 грудня в ДЮК «Зоряний» КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено виставку малюнків «Моя Батьківщина – Україна».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
09 грудня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ”
та вздовж будинку № 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.
Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Освіта
09 грудня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Міської ради міста Кропивницького під головуванням
директора центру Марцеліни Пахолівецької відбулось засідання методичної
ради.
Розглянуті питання: про виконання рішень та пропозицій попереднього
засідання методичної ради; про методичні розробки педагогічних працівників,
що атестуються на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»,
«вихователь-методист», «керівник гуртка-методист».
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

