ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

за 10 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
10 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про встановлення опіки
над дитиною – 1; про позбавлення батьківських прав - 1; про визначення
порядку участі у вихованні та спілкуванні з дітьми – 2; про визначення місця
проживання дітей – 2.
10 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося засідання
комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої
реклами на території м. Кропивницького.
Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
5 адресами та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за
5 адресами; відкласти пропозиції робочого органу щодо продовження дії
дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами.
10 грудня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницького ради під головуванням заступника голови
районної у місті ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та
пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 2 (призначено - 2); житлових субсидій – 7
(призначено - 7).
10 грудня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема
Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.
Розглянуто 16 протоколів, що стосуються порушення ст.152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою
міста.
На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 8 справ закрито, розгляд
3-х справ перенесено на наступне засідання комісії.
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10 січня під головуванням голови Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної
комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам,
які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.
Розглянуто 134 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 7, пільги – 1 , житлової субсидії - 84
(відмовлено - 3), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 42
(відмовлено - 6).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
10 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба, начальник служби у справах дітей Тетяна
Тимоховська та начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
завітали до дитячого будинку “Наш дім”, щоб привітати його вихованців із
новорічними та різдвяними святами.
Посадовці побажали дітям у новому році міцного здоров’я, гарних
оцінок, здійснення найзаповітніших мрій та від імені міського голови Андрія
Райковича передали солодкі подарунки та фрукти.
10 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Надія» - змагання міської спартакіади «Юність» з настільного
тенісу серед вихованців клубів; ДЮК «Промінь» – конкурс колядок та
щедрівок; ДЮК «Старт» – змагання з крос-фіту.
10 січня в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, спільними зусиллями управління молоді та спорту
міської ради, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
і обласного відділення Національного олімпійського комітету України
проведено «Олімпійський день здоров'я».
Головний спеціаліст обласного відділення НОК України Микола
Аношкін провів лекцію про зародження стародавніх Олімпійських Ігор та
відродження сучасних Олімпійських Ігор, після чого була проведена
«Олімпійська вікторина». Діти сформували дві команди та по черзі
відповідали на запитання з історії виникнення та проведення Олімпійських
Ігор, змагаючись за звання кращого знавця олімпійського спорту. Юні
мешканці гуртожитку після вікторини взяли участь у спортивних змаганнях.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту міської ради і отримали сувеніри від обласного відділення
Національного олімпійського комітету України.
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Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
10 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Вокзальної, Сергія Гришина, Шатила,
Віктора Чміленка, Соборної, Ялтинської, Чайковського, Федора Романова,
Олени Теліги, Юрія Краснокутського, Лермонтова, Пирогова, Шевченка,
Михайлівської, Архангельської, Шульгиних, Дворцової, Гоголя, Пашутіна,
Великої Перспективної, Куроп’ятникова, Верхньої Пермської, Енергетиків,
Короленка, Генерала Родимцева, Кримської, Новгородської, Мотокросної,
Преображенської, Руслана Слободянюка, Київської, Юрія Олефіренка та
провулків Фортечного, Ковалівського.
За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено
12 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано
42 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

