ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 14 березня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 березня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове
засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій у зв»язку з відключенням ВАТ «Кiровоградгаз»
6 котелень ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за заборгованість за
газопостачання. В результаті без теплопостачання залишились мешканці
132 багатоповерхових житлових будинків, 5 ДНЗ, 2 ЗОШ (близько
15000 абонентів).
Розглянуто питання про невиконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 04 жовтня 2017 року № 720-р «Деякі питання
опалювального сезону 2017/2018 року» та створення передумов виникнення
надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня в сфері
життєзабезпечення
населення
внаслідок
примусового
припинення
газопостачання.
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання
керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і
організацій щодо вирішення розглянутого питання.
14 березня 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
8 адресами та продовжити термін дії дозволу на розміщення зовнішньої
реклами за 1 адресою; відхилити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
3 адресами.
14 березня 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 реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 2; про
усиновлення – 3; про неможливість повернення до раніше займаного
приміщення – 1; про припинення функціонування прийомної сім'ї – 1; про
доцільність взяття під соціальний супровід – 1; про доцільність повернення
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дитини на виховання в сім'ю – 1; про визначення порядку участі у вихованні
та спілкуванні з дітьми – 3; про реєстрацію дітей в органах РАЦСу – 4; про
надання дозволів – 8;
14 березня під головуванням заступника голови комісії, директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Олега Краснокутського відбулося засідання спостережної комісії Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове звільнення
засуджених стосовно 6-х осіб; про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким стосовно 4-х осіб.
14 березня 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 при виконавчому комітеті районної у місті
ради.
Розглянуто 94 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3, пільги – 1, житлової субсидії - 66,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 24 справи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 березня відбувся ювілейний концерт «Нам 10 років!»
зразкового хореографічного ансамблю «Метелиця» дитячо-юнацького клубу
«Ровесник» відділу сім’ї та молоді. Привітав колектив міський голова Андрій
Райкович.
14 березня в дитячо-юнацькому клубі «Зоряний» відділу сім’ї та молоді
проведено творчу годину «Шевченківські читання».
14 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
№ 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»
проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення
Кіровоградської області. Учасниками заходу, організованого спільно
управлінням молоді та спорту міської ради, міським центром фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділенням Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області, стали біля 50 дітей.
Школярі брали участь у спортивних естафетах і перевірили свої знання,
відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
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Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту
міської ради, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного відділення
НОК України.
14 березня у музичній школі № 1 ім. Г.Г. Нейгауза відбувся V міський
фестиваль-конкурс «Тарасова пісня».
У конкурсній програмі брали участь 30 учнів початкових мистецьких
навчальних закладів міста Кропивницького та села Созонівки.
Під час проведення конкурсу учні виконували наживо ліричні пісні на
вірші Т. Г. Шевченка. За підсумками конкурсу було визначено переможців у
трьох номінаціях: «бандурист-вокаліст», «хоровий колектив, вокальні
ансамблі», «сольний спів».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
14 березня 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: Великої Перспективної, Дворцової, Гоголя,
Преображенської, Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Михайлівської,
Миколи Садовського, Віктора Чміленка, Вокзальної, Івана Похитонова,
Юрія Олефіренка, Симона Петлюри, Енергетиків, Олени Теліги, Олега
Ольжича, Василя Нікітіна, Барболіна, Гранітної, Української, Яновського,
Пацаєва, Волкова, Генерала Родимцева, Ялтинської, Жуковського, Робочої,
Хабаровської, Покровської та площі Богдана Хмельницького.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
18 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Охорона здоров»я
14 березня в приміщенні міської ради відбулися консультації з
громадськістю (цільова аудиторія – працівники ЖЕО, голови квартальних
комітетів та ОСББ) з питань впровадження медичної реформи в місті
Кропивницькому на тему: «Медична реформа стартувала. Що необхідно знати
пацієнту» за участю міського позаштатного фахівця управління охорони
здоров'я за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» Світлани
Васецької.
Освіта
13-14 березня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» проходив відбірковий етап міського конкурсу вокально-хорового

4

мистецтва «Зіркові голоси» серед учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти.
У відбірковому етапі конкурсу брали участь 80 солістів та 36 вокальних
ансамблів, інструментальних та хорових колективів з 35-ти закладів освіти.
Журі визначило переможців, призерів та володарів особливих відзнак
«Гран-Прі», які продемонструють свої досягнення та таланти у травні на
заключному гала-концерті конкурсу.
14 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області відбувся заключний етап презентації закладів загальної середньої
освіти у рамках проекту «Якісна профільна освіта кожній дитині». Дев’ять
закладів освіти (ЗОШ № 4, гімназія № 9, НВО № 8, 16, 18, 19, 20, 26, 35)
презентували свої профілі навчання. Глядацька аудиторія була наповнена
учнями 8-9-х класів, батьками, вчителями. Прослухавши інформацію щодо
профільності закладів, учні матимуть змогу визначитись із подальшим
навчанням у 10-11-х класах.
Зразковий хореографічний ансамбль «Вікторія» подарував глядачам
весняний настрій своїми хореографічними композиціями.
14 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької
творчості «Надія» відбулося міське театралізоване літературне свято
«З Кобзарем у серці», в якому брали участь колективи: НВО № 16, 18, 31,
«Вікторія- П»; ЗОШ № 4, 30; ЗОШ-інтернат, НВК № 26.
Учні представили уривки з творів Тараса Шевченка та черговий раз
продемонстрували свою безмежну любов до славетного Кобзаря.
Учасники отримали Грамоти управління освіти Міської ради міста
Кропивницького.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

