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м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської 
міської ради   сьомого   скликання

21 лютого під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося перше засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання.

В роботі сесії брали участь 36 депутатів міської ради, голови районних
у місті рад Фросіняк Р.В. та Кришко О.В., голова Новенської селищної ради
Денисенко  С.П.,  керівник  Кіровоградської  місцевої  прокуратури
Прокопчук Д.В., керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.

В роботі восьмої сесії Кіровоградської міської ради оголошено перерву.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

21  лютого під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих органів  ради   Олександра  Грабенка  відбулося
засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської
міської ради.
   Комісією  було  розглянуто  57 протоколів  про  адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 152,  ч.  2 ст.  156,  ч.  1 ст.  181-1 Кодексу
України  про  адміністративні  правопорушення. Накладено  адміністративне
стягнення у вигляді штрафу по  13 протоколах на загальну суму  11 730 грн.
Закрито провадження по 41 протоколу. Розгляд  матеріалів по 3-х протоколах
перенесено на наступне засідання.

21 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії  з
житлових питань.

Розглянуто  2  проекти  рішень  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської  ради,  а  саме:  про  взяття  громадян  на  квартирний  облік;  про
виключення квартири із числа службових.

Комісія також розглянула три звернення громадян з житлових питань та
інші питання.

21  лютого відбулася  прес-конференція   начальника  управління
розвитку  транспорту  та  зв’язку  Олександра  Вергуна.  Мова  йшла  про
організацію  пасажирських  перевезень  і  вартість  проїзду  в  громадському
транспорті. 
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Олександр  Вергун  відзначив,  що  підвищення  вартості  проїзду  у
Кропивницькому викликане об’єктивними чинниками, такими як збільшення
вартості мінімальної заробітної плати і нарахувань на неї, підвищення цін на
паливо-мастильні матеріали та запчастини. 

Якість  роботи  перевізників  жорстко  контролюватимуть  транспортні
патрулі. До їх складу увійдуть спеціалісти управління розвитку транспорту та
зв’язку, управління Укртрансбезпеки, які мають право складати протоколи за
виявлені  порушення,  та  представники  громадських  організацій  і  засобів
масової інформації. Такі патрулі розпочнуть свою діяльність до кінця лютого.
Трьох  зафіксованих  порушень  буде  достатньо,  щоб  розірвати  в
односторонньому порядку угоду на право перевезення пасажирів. 

У планах  розвитку  пасажирського  транспорту  на  2017  рік
передбачається придбання 20 нових стомісних автобусів. Великогабаритний
транспорт значно розвантажить пасажиропотоки у віддалених мікрорайонах
обласного  центру  –  селищах  Новому,  Молодіжному,  Старій  Балашівці,
Телецентрі, Великій Балці тощо.

21  лютого начальник  відділу  фізичної  культури  та  спорту  Сергій
Колодяжний  провів  нараду  з  керівниками  підпорядкованих  спортивних
закладів. Розглянуто питання:   про тепловий режим в спортивних закладах;
про заповнення е-декларацій; про підсумки проведення методичного дня в
КДЮСШ  №  4; про  роботу  відділення  шахів; про  підготовку  спортсменів
міста до участі в Дефлімпійських іграх 2017 року; про подання документів на
кандидатів  до  штатної  спортивної  команди  резервного  спорту
Кіровоградської області; про формування планів спортивно-масових заходів
на березень та інші.

21  лютого у  відділі  сім’ї  та  молоді  відбулась  нарада  з  керівниками
гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуті
питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень, в тому числі до Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Дня Героїв
Небесної Сотні; про підготовку та проведення заходів до свята Масляної; про
контроль за температурним режимом у приміщеннях клубів.

Діалог влади з народом

21  лютого керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради
Альвіна  Бондаренко  провела  прийом  громадян  з  особистих  питань.  На
прийом звернувся заявник з питання реєстрації місця проживання. 
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Події суспільно-політичного життя

Реагування на діяльність Президента України

21 лютого на  виконання Указу Президента  України  секретaр мiської
рaди  Aндрiй  Тaбaлов  перед  початком  засідання  сесії  міської  ради  вручив
медаллі  „Захиснику  Вітчизни”  молодшому  сержaнту  Денису  Гулiкову  тa
стaршому  солдaту  Iвaну  Колеснiкову зa  особисту  мужнiсть  i  високий
професiонaлiзм,  виявленi  у  зaхистi  держaвного  суверенiтету  тa
територiaльної цiлiсностi Укрaїни, вірність військовій присязі.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

21 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:

№  8  - відеоперегляд  «На  варті  небесних  душ  –  Небесна  Сотня».
Присутні  переглянули фільм «Небесна Сотня» з циклу «Зима, що змінила
історію»;

№  11  -   рандеву  з  книгою  «Читай  з  нами  українське»  з  нагоди
Міжнародного дня рідної мови. До уваги читачів була представлена книжкова
виставка  «Улюблені  книги  відомих  людей»,  книжковий  калейдоскоп
«Автограф  на  згадку».  Бібліотекарі  разом  з  дітьми  склали  список  творів
нещодавно виданої  українською мовою прози для підлітків,  яку необхідно
прочитати  кожному.  Всі  учасники  заходу  отримали  рекламні  книжкові
закладки;

№  15  -  день  рідної  мови  «Дзвенить  струмочками  рідна  мова».
Користувачі мали змогу ознайомитись з літературою, яка розкриває красу і
велич рідної мови, та  творчістю поетеси-землячки Катерини Рибченко;

№  2  -  щеплення  від  неграмотності  «Розмовляй  українською,  пиши
українською,  співай  українською»  до  Міжнародного  дня  рідної  мови.
Бібліотекарі провели ерудит-гру між командами «Ерудит» та «Поліглот» на
справжніх  патріотів  та  знавців  рідної  мови,  підготували  інформаційний
дисковод  «24  сучасні  українські  письменники,  яких  варто  прочитати»,
мультимедійний бібліо-експрес «Єдиний скарб у тебе – рідна мова»;

№ 16 - день рідної мови «Розмовляй українською, пиши українською».
Читачі декламували уривки поетичних творів, пригадували вислови про мову
та брали  участь у конкурсі "Поетичний талант";

№ 21  - бліц-турнір  в  декількох  номінаціях «Про  мову  жартома» до
Міжнародного дня рідної мови. 

21  лютого в  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №  3  проведено
«Олімпійський день  здоров'я».  У заході,  організованому завдяки  співпраці
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відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського
центру  фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  та  відділення
Національного  олімпійського  комітету  України  в  Кіровоградській  області,
взяли  участь  75  дітей.  Школярі  участвували  у  спортивних  конкурсах  та
відповідали на запитання олімпійської вікторини. 

Найкращі  юні  спортсмени  нагороджені  дипломами  відділу  фізичної
культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри
від обласного відділення НОК України. 

21 лютого в приміщенні бібліотеки-філії № 18 МЦБС  з вихованцями
дитячо-юнацького  клубу  «Скіф»  відділу  сім’ї  та  молоді  проведено  годину
пам’яті з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

21 лютого у зв’язку зі спалахом захворювання  свиней на африканську
чуму  в   Кіровоградської області  муніципальним   патрулем   у   складі
спеціалістів  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового
обслуговування  населення,  спеціалізованої    інспекції    Кіровоградської
міської   ради  та  управління  Держпродспоживслужби  проведені  рейдові
відстеження місць несанкціонованої торгівлі  свіжим м’ясом та продукцією
тваринного походження домашнього виробництва.

Рейдові  відстеження  проводилися  за  адресами:   вул.  Космонавта
Попова,
напроти поліклініки № 5; вул.  Євгена Тельнова,  біля ринку «Черемушки»;
вул.  Короленка,  34,  біля  магазину  «АТБ»;   вул.  Добровольського,  біля
будинку  №  15  та  ринку  «Новомиколаївські  ряди»;   вул.  Вокзальна,  біля
будинку № 37/16; на розі вулиць Великої Перспективної та Преображенської.

За результатами рейду складено 3 протоколи  за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.

З  торгуючими проводилася  роз`яснювальна робота  та  пропонувалося
перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста.

   Освіта

21  лютого на  базі  комунального  закладу  «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного  виховання  «Натхнення»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської  області  начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко
провела нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

Розглянуто питання: про ведення ділової та кадрової  документації; 
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про  стан  відвідування  учнями  ЗНЗ  та  залучення  їх  до  навчання;  про
підготовку до оздоровлення влітку 2017 року.

21 лютого  на базі навчально-виховного комплексу  „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” проведено
першу  презентацію  у  рамках  проекту  «Якісна  профільна  освіта  кожній
дитині». Начальник управління освіти Лариса Костенко проінформувала про
концепцію профільної освіти, мету даного проекту та головні завдання.

 Одинадцять директорів закладів нового типу презентували навчальні
заклади,  які  вони  очолюють.  Присутні  учні  отримали  інформацію,  яка  в
майбутньому допоможе їм визначитися з профілем навчання та навчальним
закладом.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         А.Бондаренко
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