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

за 20 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

20  березня   відбулася  робоча  зустріч  заступника  міського  голови  з
питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна з делегацією
від Проєкту USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East).
У  заході  брали  участь:  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступники
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михайло Бєжан,
Сергій Колодяжний, керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Світлана Балакірєва, керівники виконавчих органів.

Під час зустрічі обговорювалися питання: про можливості  підтримки
розвитку  міста  з  боку  DG East; про  технічну  підтримку  Центру  надання
адміністративних послуг, департаменту соціальної політики з метою якісного
надання послуг мешканцям громади, в тому числі внутрішньо переміщеним
особам.

20 березня заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих
органів ради Михайло Бєжан провів нараду з керівниками виконавчих органів
з  питань  розробки  проєктних  пропозицій  Кропивницької  міської
територіальної  громади,  реалізація  яких  здійснюватиметься  в  рамках
Програми  комплексного  відновлення  Кіровоградської  області  на
2023-2025 роки.

За  результатами  наради  визначено  перелік  соціально  важливих  для
громади  проєктних  пропозицій,  які  після  детального  опрацювання
виконавчими  органами  будуть  направлені  Кіровоградській  обласній
військовій адміністрації.

20 березня начальник управління молоді та спорту Вячеслав Гурський
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті  питання:  про  навчально-спортивну  роботу  ДЮСШ;  про
організацію  спортивних  заходів  на  власних  спортивних  базах;  про
завершення опалювального сезону; про внесення змін до штатних розкладів
ДЮСШ на період воєнного стану; про участь у місячнику благоустрою; про
підготовку до проведення спортивно-масових заходів з нагоди Всесвітнього
дня  здоров’я;  про  плани  на  квітень;  про  звіти  за  перший  квартал;  про
підготовку спортивних споруд до роботи у весняно-літній період.
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20  березня працівники  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької  міської  ради  привітали  з  нагоди  102-ї  річниці  з  дня
народження  Пихтіну  Марію  Михайлівну,  якій  було  вручено  цінний
подарунок, квіти та грошову допомогу.

Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

20 березня спеціалістом департаменту з питань економічного розвитку
міської  ради  спільно  із  спеціалістами  управління  містобудування  та
архітектури,  управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища,  інспекції  з  благоустрою,  КП  “Благоустрій”
проведено обстеження  стану  дерев,  розташованих  на  літніх  майданчиках
закладів ресторанного господарства. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради              Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


