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

за 14 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

14  березня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Олега  Колюки
відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.

На  розгляд  членів  виконавчого  комітету  було  внесено  та  прийнято
40  проєктів  рішень,  серед  яких:  про  розгляд  скарги  по  справі  про
адміністративне  правопорушення  гр.  ***;  про  закінчення  опалювального
сезону 2022/2023 року тощо. 

Також розглянуто  проєкти  рішень  щодо вирішення житлових питань
мешканців  міста,  підготовлені  відділом  обліку  житла,  щодо  соціальної
підтримки  населення  та  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям  міста  Кропивницького,  підготовлені  департаментом  соціальної
політики. Крім того, розглянуто низку питань, які підготовлені управлінням з
питань захисту прав дітей, щодо соціального захисту прав дітей.

  14 березня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з секретарем міської
ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради,  керуючою справами виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та запрошеними
особами. 

Олександр  Мосін  зосередив  увагу  присутніх  на  питаннях:
забезпечення  життєдіяльності  міста  (проходження  опалювального  періоду
2022/2023  року  та  підготовка  до  наступного,  водопостачання,  благоустрій,
ремонт дорожнього пориття тощо). 

Т.в.о. начальника  управління  містобудування  та  архітектури  Ірина
Мартинова  проінформувала  присутніх  про  результати  проведеного  у
2022 році  виконавчими органами міської ради моніторингу та оцінки ступеня
безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

14 березня під головуванням заступника голови Фортечної районної у
місті  Кропивницькому  ради  Ірини  Жарової  відбулося  засідання
адміністративної  комісії   при  виконавчому  комітеті  Фортечної  районної  у
місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 12 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штрафи - 1 справа; винесено усне зауваження  - 7 справ; закрито за
відсутністю складу адмінправопорушення – 4 справи. 
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

14  березня у  Центральній  міській  бібліотеці  імені  Володимира
Панченка  було  проведено  поетичну  акварель  «Скарби  безсмертного
Кобзаря». Під час проведення заходу користувачі мали змогу переглянути
відеоролики,  які  розповідали  про  життєвий  і  творчий  шлях  Тараса
Шевченка.  Присутнім  запропонували  вебліографічні  подорожі  «Світова
велич Шевченка», огляд корисних ресурсів в мережі Інтернет «Шевченко –
онлайн».  Усі  бажаючі  декламували  вірші,  розгадували  літературний
кросворд «Чи знаєте ви твори Шевченка?».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради      Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


