
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста,
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

      за 05 жовтня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

05  жовтня начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  Віктор  Кухаренко  провів  виробничу  нараду  з  керівниками
житлово-комунальних підприємств. 

Розглянуті питання: готовність  до  початку  опалювального  сезону
2021/2022 року; про прибирання  закріплених,  прибудинкових  та  інших
територій  міста,  вивезення  опалого  листя;  про  висадження  зелених
насаджень;  про  обстеження  мереж  зовнішнього  освітлення,  у  разі
необхідності, виконання ремонту та відновлення.

За результатами наради було надано відповідні доручення.

05  жовтня під  головуванням  заступника  голови  комісії  Василя
Фундовного проведено засідання громадської комісії з житлових питань.

Розглянуто  2  проєкти  рішень  Виконавчого  комітету  Кропивницької
міської  ради:  про  зняття  громадян  з  обліку;  про  надання  ордера  на  жиле
приміщення та 2 звернення від громадян про взяття на квартирний облік.

З розглянутих питань комісією прийняті відповідні рішення.

05 жовтня начальник управління молоді та спорту Вячеслав Гурський
провів  нараду  з  педагогами  –  організаторами  КЗ  «Об’єднання  дитячо  –
юнацьких клубів за місцем проживання».

Розглянуті питання: про виконання посадових обов’язків відповідно до
повноважень;  про  проведення  заходів  до  Дня  захисника  та  захисниць
України;  про  просвітницькі  заходи  та  виховні  години  щодо  протидії
домашньому  насильству,  заплановані  на  жовтень;  про  перезарядку
вогнегасників.

05 жовтня відбувся брифінг головного спеціаліста відділу благоустрою
Головного  управління  житлово-комунального  господарства  Тетяни 
Криворучко. Мова йшла про реалізацію програми озеленення міста.  З 13 по
15 жовтня почнуть висаджувати саджанці кленів, лип, акацій та каштанів  на
вулицях Великій Перспективній,  Соборній,  Великій  Пермській та  у сквері
Яновського.
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Події суспільно-політичного характеру

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

05  жовтня у  художньо-меморіальному  музеї  О.О.Осмьоркіна
проведено  презентацію  персональної  виставки  творів  заслуженого
художника  України  Наталії  Мартинюк  «Графічні  композиції»  до  Дня
художника  в  рамках  мистецького  проєкту  «В  майстерні  художника».  

Експозицію складають понад двадцять графічних творів, написаних в
оригінальній авторській манері виконання малюнка. 

05 жовтня у Кіровоградській обласній філармонії відбувся концерт і
майстер-клас  Аджея  Татарського  на  тематику  «К.  Шимановський  у  колі
фортепіанної музики XIX-XX століть» в рамках ХІХ мистецького фестивалю
«Осінь з музикою Кароля Шимановського». У  програмі  звучали  твори
К.  Шимановського,  Ф.  Шопена,  Ф.  Шуберта,  Ф.  Ліста,  І.  Падеревського,
Г. Венявського, Ю. Венявського, А. Хінастера.

Громадсько - політичні акції протесного характеру

05 жовтня громадянка Ольховик Тетяна Миколаївна провела на площі
Героїв Майдану протестну акцію  у зв’язку з порушенням її прав органами
поліції та прокуратури.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради         Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Вікторія Сіненко 35 83 89


