ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 24 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
24 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуті проекти рішень: про порядок оприлюднення інформації про
діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького;
про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 січня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося чергове засідання робочої групи з питання підготовки проекту нової
редакції Статуту територіальної громади міста Кропивницького.
Члени робочої групи погодили остаточний зміст статей про
оприлюднення бюджетного процесу у місті, органів самоорганізації населення
та узгодили перелік додатків до Статуту.
Після процедури узгодження проект нового Статуту буде оприлюднений
на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького, пройде всебічне
обговорення на засіданнях постійних комісій міської ради, потім буде
винесений на затвердження сесією міської ради.
24 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 реєстрацію кандидатів
в усиновлювачі – 1; про надання дозволів -1; про визначення порядку участі у
вихованні дитини -1; про визначення місця проживання дитини -1;
про позбавлення батьківських прав -1; про затвердження індивідуальних
планів - 8; про розгляд заяви гр. З*** - 1; про доцільність повернення дитини
на виховання в сім'ю-1.
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24 січня в управлінні соціального захисту населення виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому 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: житлових субсидій - 18
(призначено – 18); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 10
(призначено – 9); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 5
(призначено - 5); пільг – 3 (призначено – 3).
24 січня під головуванням заступника голови районної у місті ради
Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 7 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста.
На 2-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з шашок; ДЮК «Юність» – інформаційний
дайджест «Правила дорожнього руху».
До Дня пам»яті Героїв Крут
24 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 15 – історія подвигу «Нема любові понад ту, що окропила кров'ю
Крути». Вихованці 3-х класів комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання ліцей - школа - дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П”
дізналися про важкий урок української державності - трагедію під станцією
Крути на Чернігівщині. Діти переглянули відеофільм про юних героїв, читали
присвячені їм вірші і слухали музичні твори українських авторів. Закінчився
захід хвилиною мовчання;
№ 16 – відеопортрет героїв «Біль мого народу – Крути». Бібліотекар
розповіла присутнім про молодих захисників Української держави, які
загинули під Крутами. А також читачі переглянули відеофільм "Пам'ятай про
Крути" та ознайомилися з тематичною експозицією "Біль мого народу Крути".
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
24 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: Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва,
Волкова, Героїв України, Великої Перспективної, Преображенської,
Кропивницького, Студентського бульвару, Прирічної, Шкільної, Микитенка,
Бобринецького шляху, Верхньої Пермської, Садової, Дворцової, Вокзальної,
Соборної, Пушкіна, Віктора Чміленка, Руслана Слободянюка, Дніпровської,
Степняка-Кравчинського, Яновського, Холодноярської, Мінської, Пляжевої,
Короленка та провулку Великовисківського
За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено
17 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано
27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Охорона здоров»я
24 січня проведено у комунальних закладах «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» та «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» семінари з лікарями первинної
ланки за участю міського та обласного позаштатних фахівців за напрямком
«загальна практика – сімейна медицина» та представників громадськості на
тему: «Реформування первинної ланки».
Освіта
24 січня на базі державного навчального закладу «Вище професійне
училище № 9 м. Кіровоград» відбувся публічний звіт директора закладу
Олександра Рацула.

Начальник організаційного відділу
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