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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

10 лютого 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.

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: дотримання
комунального  порядку  в  місті; незадовільного  контролю  патрульною
поліцією за рухом великовагового транспорту по вулицях міста; проведення
своєчасних  розрахунків  за  отримані  комунальні  послуги; відновлення
навчання в закладах середньої освіти та здійснення щоденного моніторингу
температури повітря в приміщеннях та стану захворюваності; забезпечення
закладів  охорони  здоров»я  медичним  обладнанням;  укладання
енергосервісних  договорів; проведення  зустрічі  з  молодіжним  активом  та
підтримки їх ініціатив; посилення контролю за якістю підготовки проєктно-
кошторисної  документації; продовження  роботи  з  наведення  порядку  в
ліфтах та інших.

Розглянуто  питання  про  виконання  бюджету  міста Кропивницького
за 2019 рік.

10  лютого під  головуванням  міського  голови  Андрія  Райковича
відбулося  засідання  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького.

Перед  початком  засідання  міський голова  Андрій  Райкович  виконав
почесну  місію  –  вручив  ордер  на  власну  оселю  Миколі  Григоровичу
Козаченку, який перебував на квартирному обліку з 1981 року.

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 28 питань, серед
яких: про основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік; про надання
одноразової  матеріальної  допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,
які є мешканцями м. Кропивницького; про влаштування малолітньої дитини
до комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний
спеціалізований  будинок  дитини  нового  типу  Кіровоградської  обласної
ради».
З усіх питань прийняті відповідні рішення.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

10  лютого в  ДЮК  «Гірник»  КЗ  «Об’єднання  дитячо-юнацьких
клубів  за  місцем   проживання   Міської  ради   міста   Кропивницького»
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проведено   майстер-клас  з   виготовлення   вітальних   листівок   до   Дня
Святого   Валентина.

Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

10  лютого по  вул. Великій  Перспективній  (напроти  будинку
ПАТ  «Укртелеком»),  розпочалася  святкова  торгівля  до  Дня  Святого
Валентина, яка буде тривати до 13 лютого.

До свята мешканцям та гостям міста пропонують сувенірну продукцію,
солодощі, іграшки та валентинки.  

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО

Ірина Штадченко 24 75 85
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