ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 03 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
03 квітня за участю секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся
День депутата на тему: «Діяльність ОСББ та майбутніх керуючих компаній».
В заході брали участь: депутати міської ради, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради Кухаренко В.І.,
начальник відділу мікро, малого та середнього бізнесу філії Кіровоградського
обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» Боліла О.А.,
голова Ради голів ОСББ м. Кропивницького Шеремет О.С., голови ОСББ та
їх представники, завідуючі будинками, представники засобів масової
інформації та громади міста.
Начальник Головного управління житлово-комунального господарства
Кухаренко В.І. поінформував про зміни, які відбудуться зі вступом в дію Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», яким регулюються питання щодо
обслуговування та управління багатоквартирними будинками. Також присутні
голови ОСББ поділилися позитивним досвідом діяльності ОСББ.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
03 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуто 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про взяття
громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який належить до
комунальної власності територіальної громади; про зняття К*** з квартирного
обліку; про віднесення будинку до числа службових приміщень.
Комісія також розглянула 3 звернення громадян з житлових питань.
03 квітня під головуванням заступника голови адміністративної комісії
– головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного
управління Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 48 протоколів про адміністративні
правопорушення,
передбачені ст. 152, ч.1 ст. 179, ч.1 ст. 212-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у
вигляді штрафу по 17 протоколах на загальну суму 17 731 грн. Закрито
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провадження по 29 протоколах. Розгляд матеріалів про адміністративне
правопорушення щодо 2 протоколів перенесено на наступне засідання.
03 квітня з метою реалізації проекту “Відкриті дані міста”, який
сприятиме підвищенню рівня відкритості та прозорості міста, довіри до
міської влади громадян, покращенню якості прийняття управлінських рішень,
керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста
та голів районних у місті рад було ознайомлено з переліком завдань та
найкращими практиками Львова і Дрогобича щодо впровадження політики
відкритих даних в місті.
03 квітня відбулася прес-конференція начальника управління освіти
Лариси Костенко. Мова йшла про нові територіальні засади закріплення
школярів за закладами освіти міста. За інформацією Лариси Костенко,
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України головним чинником,
яким визначатиметься порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів,
їх зарахування до першого класу стане місце проживання школяра.
Першочергово також зараховуватимуться до школи діти, якщо в ній вже
навчаються їхні брати та сестри, або в закладі працюють батьки. Всі інші, хто
виявив бажання навчатися не за місцем проживання, будуть прийматися лише
за умови наявності вільних місць.
03 квітня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами дитячоюнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз
проведених заходів за минулий тиждень; про контроль за протипожежною
безпекою, проведенням тренувальних занять, температурним режимом,
відвідуваністю груп в гуртках і секціях та санітарним станом прилеглої до
клубів території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
03 березня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 2 – літературні посиденьки «Мене війна веде все далі» за фронтовими
поезіями Олеся Гончара, присвячені 100-річчю від дня народження
письменника;
№ 6 – майстер-клас «Посміхайлик». Читачі бібліотеки мали можливість
своїми руками зробити смайлика та подарувати його один одному. Закінчився
захід веселою фотосесією зі смайликами.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

