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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

13  січня  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради  Олександр  Мосін  провів  апаратну  нараду  із  заступниками
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  керуючим
справами  виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками  виконавчих
органів міської ради та запрошеними особами.

Олександр  Мосін  зосередив  увагу  присутніх  на  питаннях:
упорядкування  місць  проведення  аварійно  ремонтних  робіт
КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»  та  КП «Теплоенергетик»; опрацювання
питання  щодо  впорядкування  руху  транспорту  на  перехрестях  вулиць
Кропивницького – Шевченка та Вокзальної – Київської; посилення поліцією
роботи щодо припинення «стихійної» торгівлі по вулицях міста; проведення
підготовчої роботи до тендерних процедур з метою своєчасного забезпечення
початку виконання ремонтно-будівельних робіт; участі у селекторній  нараді
з  питань боротьби  з  нелегальним  гральним  бізнесом,  нелегальним  обігом
деревини  та  нелегальними  АЗС  та  завданнях  виконавчих  органів  міської
ради;
організації  своєчасного  вивезення  твердих  побутових  відходів
ТОВ «Екостайл» та забезпечення контролю.

Розглянуто  питання  про забезпечення  цивільного  захисту  населення
м. Кропивницького та пожежної безпеки у зимовий період.

13  січня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби відбулося  позачергове
засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті   питання:  про  надання  дозволів  –  1;  про  доцільність
позбавлення батьківських прав – 1.

13  січня 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 156 справ, зокрема щодо призначення: житлової субсидії –
149  (призначено  –  112),  соціальних  виплат   внутрішньо   переміщеним
особам – 7 (призначено – 7).
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

          13 січня  в  КЗ  «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем
проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи:
пізнавальна  година  «Щедрий  вечір»  (ДЮК  «Юність»);  виховна  година
«Ні насильству в сім’ї»  (ДЮК  «Промінь»).

13  січня  в літературно-меморіальному  музеї  І.К.  Карпенка-Карого
відбувся вечір пам’яті, присвячений 65-річчю від дня народження відомого
актора, режисера, заслуженого артиста України Валерія Дейнекіна.

У  рамках  заходу  презентовано  виставку  «Ти  горів,  щоб  запалити
інших», матеріали якої розповідають про яскраве життя видатного актора і
режисера.

В  експозиції  представлена  цікава  добірка  світлин,  які  ілюструють
вистави В. Дейнекіна, що увійшли до золотої скарбниці театру. Серед них -
«Мартин  Боруля»  І.  Карпенка-Карого,  «Дві  сім’ї»  М.  Кропивницького,
«За  двома  зайцями»  М.  Старицького,  «Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-
Основ’яненка, «Отак загинув Гуска» М. Куліша, «Кохання в стилі бароко»
Я. Стельмаха тощо.

До  музею  завітало  чимало  гостей  –  актори  театру
ім.  М.Л.  Кропивницького,  яким  пощастило  працювати  з Валерієм
Дейнекіним, бібліотекарі, музиканти, журналісти.

Прихильники  непересічного  таланту  Валерія  Дейнекіна  переглянули
відеозапис уривку з вистави «Кришталевий черевичок»,  де він зіграв роль
мачухи.  Пролунали  улюблені  романси  митця  у  виконанні  викладачів
музичної  школи  №  1  ім.  Г.  Нейгауза  Вікторії  Делестьянової,  Тетяни
Павлової, Ілони Крицької.

Питання соціально-економічного стану
Освіта

13 січня  в закладах освіти міста Кропивницького відбулися тематичні
заходи  з  нагоди  Різвяних  свят,  а  саме: ранки,  літературно-музичні  свята,
народознавчі  години  (святки,  вечорниці),  бесіди,  тематичні  книжкові
виставки “Зимові візерунки”.

13  січня відбулися  тематичні  екскурсії  учнівської  молоді  закладів
загальної  середньої  освіти,  присвячені  76-й  річниці  визволення  міста
Кіровограда  (Кропивницького)  від  нацистських  загарбників,  до  музею
«Визволення Кіровоградщини», який працює на базі комунального закладу
„Навчально-виховне  об’єднання  «Спеціалізований  загальноосвітній
навчальний  заклад  школа  І  ступеня  «Гармонія»  –  гімназія  імені  Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт». 
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Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО
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