ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 31 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
31 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.,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники
засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін до Тимчасового положення про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кропивницького;
про розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької,
провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому; про внесення змін
до Додатку до Програми розвитку земельних відносин у місті
Кропивницькому на 2017-2019 роки; про внесення змін до містобудівної
документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456;
про розгляд пропозиції щодо створення робочої групи з питань розробки
проекту реконструкції Набережної р. Інгул.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
31 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось 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
4 адресами та продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами за 2 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
2 адресами; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення
пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 6 адресами.
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Комісією не прийняті рішення щодо пропозиції робочого органу на
продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами за
3 адресами.
31 січня під головуванням заступника голови комісії, директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав
дитини. Розглянуті питання: про відібрання дитини без позбавлення
батьківських прав – 2; про надання дозволів – 8; про затвердження
індивідуальних планів - 8.
31 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба та заступник начальника управління освіти
Міської ради міста Кропивницького Євген Серопян відвідали комунальні
заклади
„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер”, «Навчальновиховне об’єднання № 3 „Спеціальна загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів дитячий садок» та дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 72 «Гномик»
комбінованого типу з метою контролю за організацією харчування учнів та
вихованців й дотриманням температурного режиму.
31 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 - 13
(призначено – 12); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 13
(призначено – 10); надання права на пільги – 1 (призначено - 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
31 січня в дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді
проведено круглий стіл на тему: «Шкідливий вплив тютюнопаління, алкоголю
та наркотичних засобів на здоров’я підлітка».
Громадсько-політична акція протестного характеру
31 січня о 10.00 біля приміщення Міської ради міста Кропивницького
відбулася акція протесту за участю голів правління та інших представників
ОСББ міста у зв'язку з незгодою із ситуацією, що склалася з поверненням
субсидій. Кількість учасників — до 40 осіб.
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Основні лозунги: “Реальні кошти — реальним споживачам!”,
“ОСББ м. Кропивницького проти імітації монетизації пільг та субсидій!”,
“Уряд, почуй — ОСББ врятуй!”, “Долги на счёт не отдадут, ОСББ до гроба
доведут!”, “Не дайте погибнуть ОСББ г. Кропивницкого — верните субсидии
и льготы за 2017 год!”.
Перед присутніми виступили голови правлінь ОСББ міста
Кропивницького. Прийнято резолюцію акції протесту з вимогами
представників ОСББ, яку було передано керівництву міста.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
31 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: Академіка Тамма, Соборної, Виставочної, Гоголя,
Озерної Балки, Михайлівської, Олега Паршутіна, Нижньоп’ятихатської,
Великої Перспективної, Дворцової, Миколи Садовського, Полтавської,
Юрія Бутусова, Поповича, Вокзальної, Садової, Івана Олінського, Комарова,
селища Гірничого, проспектів Інженерів та Промислового.
За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено
8 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано
11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
31 січня методист управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Ольга Журавльова провела нараду з заступниками
директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи та
позашкільних центрів.
Розглянуті питання: про виконання Указу Президента України
від 13.10. 2015 р. № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016-2020 роки»; про відвідування виставки «100 років
боротьби. Українська революція 1917 – 1921 рр.» у обласному краєзнавчому
музеї; про хід міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного
спрямування серед закладів загальної середньої освіти; про проведення
заходів з нагоди 80-ї річниці від дня народження Героя України В’ячеслава
Чорновола; про організацію міського фестивалю «Театральна молодь
літературного міста»; про організацію участі закладів освіти міста у
мистецькому проекті «Казка – дітям» та фестивалі «Театрайдуга – 2018»;
про проведення благодійних та просвітницько-мистецьких акцій.
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31 січня на базі загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 10 за сприяння
управління освіти Міської ради міста Кропивницького міжнародні тренери
громадської організації «А21 Україна» провели навчально-методичні семінари
з практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти міста
Кропивницького.
Розглянуті питання: про поняття «торгівля людьми»; про методи впливу
й примусу; про способи протидії торгівлі людьми; про сучасні форми
експлуатації; про особливості захисту й підтримки потерпілих; про правила
безпечного виїзду та перебування за кордоном.
По закінченню навчання учасники тренінгу отримали сертифікати.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

