ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
16 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 грудня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з 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: наведення
порядку з паркування транспорту в центральній частині міста, в т.ч. біля
СЗОШ № 6, по вулицях В»ячеслава Чорновола, Тараса Карпи, та контролю
за пересуванням великовагового та великогабаритного транспорту по
території міста; підготовки міста до свят (прибирання, зовнішнє освітлення,
упорядкування місць проведення аварійно-ремонтних робіт тощо);
необхідності посилення контролю за виплатою заробітної плати та сплатою
податків; організації проведення святкових ярмарків: 18.12.2019 – міського
перед будівлею міської ради та 28.12. 2019 – обласного на площі Богдана
Хмельницького; організації та проведення масових святкових заходів
(дотримання пожежної та публічної безпеки, безпеки руху; супровід груп дітей
педагогічними працівниками); тимчасового припинення водопостачання
в деяких мікрорайонах міста (17.12.2019 – частини Новомиколаївки,
18.12.2019 – вул. Полтавської) та інших.
Розглянуті питання: про виконання у м.Кропивницькому у 2019 році
Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2017-2020 роки; про внесені зміни до Закону України «Про запобігання
корупції».
16 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
6 питань, серед яких: про схвалення проєкту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”;
про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького за депутатськими зверненнями; про надання одноразової
адресної грошової допомоги
мешканцям
міста
Кропивницького;
про надання одноразової грошової допомоги на поховання Почесних
громадян міста В.Панченка, В.Яриніча; про надання одноразової
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матеріальної допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями
м. Кропивницького.
16 грудня 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 58 справ щодо призначення державної житлової субсидії
(призначено – 55).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи:
майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас «Майстерня Святого
Миколая» (ДЮК «Чайка»); літературна вікторина «Що я знаю про
Святого Миколая?» (ДЮК «Скіф»).
Питання соціально – економічного стану
Охорона здоров»я
16 грудня в актовому залі дитячої міської поліклініки відбулося
засідання ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу за участі
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Наталії Дзюби, начальника управління охорони здоров'я Оксани Макарук
та керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності міста.
Освіта
16 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький
центр «Сузір'я» відбувся міський конкурс «Еко-торба» до Дня Святого
Миколая.
Досвідчені педагоги визначали переможців за номінаціями: народні
ремесла, батік, аплікація.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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