ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 18 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
18 квітня міський голова Андрій Райкович провів нараду з
підрядниками будівельних робіт з питань виконання договірних зобов’язань.
У нараді також брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр
Грабенко, начальник управління капітального будівництва Віктор Ксеніч та
начальник фінансового управління Любов Бочкова.
18 квітня 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: відхилити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
6 адресами; відкласти розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення
пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 3 адресами; погодити
пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету на місця
розміщення зовнішньої реклами за 5 адресами та продовження терміну дії
дозволів на розміщення зовнішньої реклами за 4 адресами.
18 квітня в управлінні соціального захисту населення 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: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 13 (призначено - 10); житлових субсидій – 12
(призначено - 12).
Діалог влади з народом
18 квітня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питань:
ремонту у квартирі, підвищення тарифів, узаконення земельної ділянки і
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передачі документації ОСББ, обстеження та перенесення сміттєвого
майданчика та закріплення його за ТОВ «Екостайл».
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
18 квітня у приміщенні міської ради координатор Центру компетенцій
Prozorro у Кіровоградській області П. Лісниченко презентував портал
DOZORRO (громадський контроль держзакупівель). Відкриття для міської
ради окремого кабінету користувача порталу «DOZORRO» є одним із пунктів
плану підвищення рівня прозорості та доступності міської ради
Кропивницького, що запропонувала ГО «Центр медіарозслідувань «Прозоро»
у рамках проекту «Кропивницький: шлях до 100». Цей проект здійснюється у
рамках проекту «Розбудова прозорості в містах України», що реалізує
українське відділення глобальної мережі Transparency International за кошти
Фонду демократії ООН (UNDEF). Кропивницький стане п’ятим серед міст
України, міська рада якого підключиться до даного порталу.
Також керівник інформаційного відділу ГО «Асоціація політичних
наук» О. Сінченко провела презентацію порталу «Відкритий бюджет»
(підвищення прозорості та підзвітності органів влади).
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Вогник» – спортивну естафету «Олімпійські перегони»;
ДЮК «Зоряний» – перегляд казки «Білосніжка і сім гномів» англійською
мовою.
18 квітня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся галаконцерт за підсумками міських конкурсів дитячої творчості «Місто талантів».
Свої напрацювання і таланти продемонстрували кращі колективи та солісти
закладів освіти міста у вокальному, театральному та хореографічному
мистецтві.
Члени журі міських конкурсів нагородили грамотами управління освіти
Міської ради міста Кропивницького ті цінними подарунками переможців,
призерів та володарів особливої відзнаки «Гран-Прі» міських конкурсів
«Театральна молодь літературного міста», «Зіркові голоси» та «Танцююче
місто».
18 березня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 19 – день інформації «Геть паління! Ми – здорове покоління!»
Протягом дня у книгозбірні пройшли різноманітні заходи як для дітей, так і
для дорослих. Найменші читачі (вихованці ДНЗ № 62) переглянули лялькову
виставу «Рецепт від нудьги», яку бібліотекарі самостійно склали та розіграли.
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На молодшому абонементі відбулася презентація тематичної полички «Абетка
безпеки від бібліотеки».
Для учнів 7-11-х класів працівники книгозбірні підготували
інформаційний стенд «Ні палінню!», інформіну «Вміст цигарки» та перегляд
відеороликів про шкідливі звички. Також бібліотекарі розповіли про
найвідоміші міфи щодо пасивного паління під час бесіди «Активне та пасивне
куріння». Надзвичайно продуктивною стала рольова гра «Як сказати «Ні!», в
якій підліткам пропонували різноманітні ситуації, пов’язані зі спокусою
випалити першу цигарку, випити алкоголю чи спробувати наркотики.
Усім читачам, які брали участь у дні інформації, були подаровані
пам’ятки «Складові твого здоров’я», в яких можна ознайомитися із основними
принципами здорового способу життя;
№ 6 – профквест «Я і моя професія». Завданням квесту було розширити
уявлення дітей про світ професій. Учасникам необхідно було пройти маршрут,
на якому 5 станцій: «Відгадай професію», «Зайвий предмет», «Сучасні
професії», «Азбука професій», «Назви професію на букву імені». На кожній
станції були розміщені кульки з завданнями для двох команд: «Сині» та
«Червоні». А також у кожної команди була підтримка вболівальників, які
відгадували ребуси і заробляли додаткові бали для своєї команди. В кінці
маршруту на переможців чекав приз в чарівній скриньці. Заключним етапом
гри була фотосесія в костюмах різних професій.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
18 квітня 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: Бесарабської, Свободи, Київської, Вокзальної,
Євгена Тельнова, Космонавта Попова, Братиславської, Пляжевої,
Олени Теліги, Короленка, Добровольського, Шкільної, Криворізької,
Володі Дубініна, Павла Луньова, Краснодонської, Преображенської,
Покровської, Генерала Родимцева, Олександрійської, Юрія Олефіренка,
Генерала Жадова, Волкова.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
25 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
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Ситуація на споживчому ринку
18 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове
відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), вул. Євгена Тельнова (біля ринку
“Привокзальний”).
В результаті рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції складено
6 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні (порушення
Правил благоустрою міста, торгівля у невстановленому місці), працівником
поліції
складено 2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановленому місці) та
вилучено ваговимірювальний прилад.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
Екологія
18 квітня в рамках акції «Зробимо місто зеленим» на території
інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного
університету (вул. Ю. Олефіренка, 6) за ініціативи управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького відбулось висадження зелених
насаджень.
Освіта
18 квітня на базі гімназії № 9 начальник відділу інспектування
навчальних закладів управління освіти Світлана Кумпан провела нараду з
заступниками
директорів закладів загальної середньої освіти міста з
навчально-виховної роботи.
Розглянуто питання: про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та
учнів; про організоване завершення 2017/2018 навчального року та
особливості проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної
середньої освіти; про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у
2018 році.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

