ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 28 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
28 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата міської
ради сьомого скликання Олександра Шамардіна відбулося засідання
постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. На засіданні були присутні
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громади міста. Розглянуті питання про регулювання земельних
відносин. Також розглянуто та підтримано електронну петицію від
07.02.2018 про виділення земельної ділянки в центрі м. Кропивницького для
встановлення пам'ятника Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну).
28 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата міської
ради сьомого скликання Володимира Зайченка відбулося засідання постійної
комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності. На засіданні
постійної комісії були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста. На комісії
розглянуті такі питання: про безоплатну передачу майна; про звернення
депутатів Міської ради міста Кропивницького до Прем’єр-міністра України,
Верховної Ради України щодо здійснення господарської діяльності
суб’єктами ОСББ; про визнання таким, що втратило чинність рішення
Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734» («Про затвердження
Положення щодо порядку організації поховання та надання ритуальних
послуг населенню на території міста Кіровограда»); Програма підтримки
розвитку та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки; пропозиції до
Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті
Кропивницькому на 2017-2021 роки.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
28 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:
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- відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету
на місця розміщення зовнішньої реклами за 8 адресами;
- відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення
пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою;
- погодити пропозиції робочого органу щодо продовження терміну дії
дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами.
28 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника
відділу кадрової роботи Світлани Балакірєвої відбулося засідання комісії з
питань почесних звань та нагород.
За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення
рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та
виконавчого комітету м. Кропивницького:
1. Назаренка Станіслава Сергійовича, електрогазозварника ІV розряду
комунального підприємства „Аварійно-диспетчерська служба” Міської ради
міста Кропивницького” з нагоди Дня працівників житлово-комунального
господарства та побутового обслуговування населення .
2. Наумочкіна Віталія Олександровича, тракториста комунального
підприємства „Універсал 2005” з нагоди Дня працівників житловокомунального господарства та побутового обслуговування населення.
3. Діордіцу Анжелу Валеріївну, матір-виховательку дитячого будинку
сімейного типу з нагоди Міжнародного жіночого дня.
4. Кожанову Людмилу Олександрівну, матір-виховательку дитячого
будинку сімейного типу з нагоди Міжнародного жіночого дня.
5. Репетіло Лідію Григорівну, багатодітну матір з нагоди Міжнародного
жіночого дня.
6. Колектив комунального закладу „Навчально-виховного об’єднання
№ 32 „Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний
центр „ Школа мистецтв” Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області” з нагоди 55-річчя від дня заснування закладу.
Діалог влади з народом
28 лютого в приміщенні міської ради за участю міського позаштатного
терапевта управління охорони здоров'я Баранової О.Є. відбулися
консультації з громадськістю (цільова аудиторія – працівники дошкільних
навчальних закладів) з питань впровадження медичної реформи в місті
Кропивницькому на тему: «Медична реформа стартувала. Що необхідно
знати пацієнту»
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
28 лютого у залі обласного центру дитячої та юнацької творчості
відбувся відкритий міський фестиваль творчості дітей та молоді з
інвалідністю «Весняні мрії». Лунали пісні, фортепіанні композиції,
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інструментальні твори на скрипці, акордеоні, вірші та гуморески, яскраві
хореографічні постановки у виконанні дітей та молоді з інвалідністю –
учасники відкритого міського фестивалю творчості дітей та молоді з
інвалідністю «Весняні мрії». Учасників фестивалю привітала заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба,
голова громадської організації «Народна академія творчості інвалідів»
Ельміра Небесна. Від організаторів всі учасники фестивалю отримали
подарунки та дипломи лауреатів.
28
лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Чайка»
- свято зимових іменинників;
ДЮК «Старт» – година спілкування «Попередження спортивного
травматизму».
Освіта
28 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного
забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова
провела нараду з заступниками керівників закладів загальної середньої освіти
з виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання.
Розглянуто 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 виконання обласного плану заходів
щодо відзначення 80-річчя утворення Кіровоградської області; про
організацію зустрічі членів Міського парламенту дітей з депутатами міської
ради на тему: «Жіноче лідерство та гендерна рівність в Україні та сучасному
світі»; про проведення обласного конкурсу проектів «Крокуємо до Європи»;
про хід міського конкурсу на кращий захід національно-патріотичного
спрямування серед закладів освіти міста; про організацію волонтерської
діяльності учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти міста; про
організацію літнього відпочинку у закладах освіти міста; про підготовку до
міського фестивалю «Театральна молодь літературного міста»; про
підготовку до представлення мистецького проекту «Казка – дітям» та
організацію фестивалю «Театрайдуга – 2018»; про відзначення 120-річчя від
дня народження українського військового діяча, Головного отамана
Холодного Яру Костянтина Пестушка; про участь учнівської молоді міста у
художньому конкурсі «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря до
Міжнародного дня захисту дітей; про відвідування музею історії міста Києва.

Житлово-комунальна сфера
28 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 Шевченка, Великої Перспективної, Дворцової,
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Віктора Чміленка, Шульгиних, Гоголя, Тараса Карпи, Преображенської та
Вокзальної. У ході рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надано
29 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
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