ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 07 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання
07 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О.,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосін О.В., депутати міської ради, керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про затвердження дислокацій технічних засобів
регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3163 «Про
затвердження схем організації дорожнього руху вулицями міста Кіровограда»;
про затвердження Програми розвитку мікрорайонів на 2018 – 2020 роки та
Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на
фінансування цієї Програми; про порядок оприлюднення інформації про
діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького; про
виконання Програми управління комунальним майном на 2017 рік; про
затвердження
Програми
управління
комунальним
майном
на 2018 рік; про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку
на 2019 і 2020 роки; про безоплатну передачу завершеного будівництвом
зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ і міст Кіровоградської області; про розгляд пропозиції щодо створення
робочої групи з питань розробки проекту реконструкції Набережної р. Інгул;
про розгляд проекту Програми «Співфінансування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про звіт
начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького за 2017 рік.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
07 лютого 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
7 адресами та продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої
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реклами за 1 адресою; відхилити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
1 адресою та продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами за 1 адресою; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
1 адресою; зняти з розгляду пропозиції робочого органу щодо продовження
терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою.
Не прийнято рішення щодо пропозиції робочого органу щодо
продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами за
1 адресою.
07 лютого 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 неможливість повернення дитини до раніше
займаного приміщення - 1; про встановлення опіки над майном дитини – 1;
про позбавлення батьківських прав - 1; про влаштування дитини до Будинку
дитини - 2; про доцільність взяття сім'ї під соціальний супровід - 1; про
надання дозволів – 4.
07 лютого 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 - 20
(призначено – 20); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 7
(призначено – 6); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 6
(призначено - 6) та надання права на пільги – 4 (призначено - 4).
07 лютого у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся
семінар голів квартальних комітетів Подільського району міста
Кропивницького за участю голови районної у місті ради Руслана Фросіняка.
Розглянуто
питання:
про
надання
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим мешканцям міста Кропивницького та графік прийому
громадян спеціалістами управління соціальної підтримки населення Міської
ради міста Кропивницького; про проведення роз’яснювальної роботи серед
населення щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них;
про професійне навчання осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах і
навчальних закладах Міністерства соціальної політики України; про зміни у
законодавстві щодо призначення деяких видів соціальних допомог.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
07 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Чайка» - майстер-клас із виготовлення валентинок та
товариську зустріч вихованців клубу з командою ЗОШ № 19 з настільного
тенісу; ДЮК «Зоряний» – змагання з шашок; ДЮК «Промінь» – диспут на
тему: «Нормативна лексика та повсякденне спілкування в житті»;
ДЮК «Юність» – виготовлення валентинок.
07 лютого в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
№ 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,
центр позашкільного виховання «Ліра» проведено «Олімпійський день
здоров'я». У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь
80 школярів. Діти змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої
знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Команди переможці та призери нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від обласного відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
07 лютого 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 Корольова, Антонова, Озерної Балки,
Новгородської, Преображенської, Вокзальної, Габдрахманова, Шатила,
Братиславської, Карабінерної, Пацаєва, Короленка, Юрія Краснокутського,
Добровольського, Далекосхідної, провулків Водяного, Новгородського 1-го,
Олексіївського та тупику Рибачого.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 1 протокол про адміністративне правопорушення, передбачене
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано
33 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.
Соціальна політика
07 лютого до бюджету міста Кропивницького надійшла субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним
будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі
4 746,0 тис. грн. Зазначені кошти у повному обсязі перераховані районним у
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місті радам, а саме: Фортечному району – 3 698,6 тис. грн, Подільському
району – 1 047,4 тис. грн для погашення заборгованості, яка утворилася
станом на 01.01.2018 по квартирній платі та інших послугах. Це вже 2-й транш
субвенції, яка отримана на ці цілі і передбачає погашення заборгованості
минулого року майже у повному обсязі.
Охорона здоров»я
07 лютого проведено семінари для широкого кола громадськості на
тему: «Декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги,
інструкція по її заповненню. Маршрут пацієнта. Як обрати лікаря (роз’яснення
для пацієнтів)» за участю начальника управління охорони здоров'я Оксани
Макарук та міського позаштатного фахівця за спеціальністю «Загальна
практика-сімейна медицина» Світлани Васецької на базі комунальних
закладів: «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»
та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда».
Освіта
07 лютого начальник управління освіти Лариса Костенко та директор
інклюзивно-ресурсного центру управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Олена Дорошенко провели нараду-семінар з керівниками
закладів загальної середньої освіти міста на тему: «Інклюзія. Освітня політика
та практика».
На базі комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний
навчальний заклад» було розглянуто питання про особливості навчання та
виховання дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального
закладу та корекційну спрямованість освітнього процесу. А також проведено
екскурсію по закладу «Універсальний дизайн навчання та виховання дітей з
інтелектуальними порушеннями».
На базі інклюзивно-ресурсного центру управління освіти Міської ради
міста Кропивницького учасники заходу розглянули питання: про алгоритм дій
керівника закладу загальної середньої освіти по отриманню висновку про
психолого-педагогічне вивчення дитини; про комплексну оцінку особливих
освітніх потреб дитини – особливості проведення; про партнерство закладу та
батьків дитини при складанні індивідуальної програми розвитку.
У
комунальному
закладі
„Навчально-виховне
об’єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький
центр „Сузір’я” відбувся перегляд універсального дизайну інклюзивного
класу та анкетування учасників.
07 лютого на базі Державного навчального закладу «Кіровоградський
професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова» відбувся
публічний звіт директора закладу Миколи Корецького.
Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

