ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 19 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
19 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
На засіданні були присутні депутати міської ради, керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громадськості.
Розглянуті питання: про розгляд пропозицій щодо внесення змін по
галузі «Охорона здоров'я»; про утворення наглядових рад в комунальних
підприємствах Міської ради міста Кропивницького; про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762
«Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки
руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради міста Кропивницького від 17 січня
2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»;
про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства
і
соціально-культурного
призначення
міста
Кропивницького
на
2016 – 2018 роки»; про передачу майна військовій частині А0680; про передачу
майна Кропивницькому міському військовому комісаріату; про перерозподіл
видатків по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій; про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет
участі) міста Кропивницького в новій редакції; про внесення змін та доповнень
до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1429; про виділення додаткових коштів з
міського бюджету; про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет
на 2018 рік»; про звіт щодо виконання міського бюджету за І квартал 2018 року.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 квітня відбулося навчання за програмою тематичного семінару для
посадових осіб, на яких покладені обов’язки з охорони праці, на тему:
“Порядок дій у разі виникнення нещасного випадку” за участю Олега Лисенка,
завідувача сектора розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого
травматизму Управління Держпраці у Кіровоградській області.
Діалог влади з народом
18 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 6 заявників з питань: надання дозволу на відключення
від системи централізованого опалення, неналежного теплозабезпечення
квартири та подяки за збільшення кількості маршрутних таксі у мікрорайоні
Старої Балашівки.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Зоряний» - конкурс прикрас з бісеру; ДЮК «Гірник» –
трудовий десант.
19 квітня у бібліотеці-філії № 2 МЦБС було проведено літературне
бомбардування «Мир-Схід-Захід», присвячене сучасній українській
літературі, новим книгам письменників зі сходу і заходу України.
Засідання розпочалося з міні-анкетування. Юнаки та дівчата прикрасили
«дерево книжкових вподобань» кольоровими стрічками, захистивши свій
вибір жанру. Бібліотекарі познайомили присутніх з книговидавничим
проектом «Схід–Захід», де у кожному виданні серії під однією палітуркою
поєднано твори двох авторів: одного із західної України, другого зі східної.
Окрім того, один автор представлений прозою або есе, інший – поезією. Учні
переглянули відеопрезентації книг серії «Схід–Захід» та «Яких сучасних
авторів читає молодь?». Кожен бажаючий презентував свою улюблену книгу.
Звучали прізвища Люко Дашвар, Сергія Жадана, Василя Шкляра, Андрія
Кокотюхи, Наталі Костіної, Сергія Лойка.
19 квітня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр» 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
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Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
брали участь 90 школярів. Діти змагалися у спортивних естафетах та
перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від обласного відділення НОК України.
19 квітня
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» продовжив роботу фестиваль дитячої творчості «Яскраві
зірочки Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти
у номінації «Танцювальний вернісаж».
У конкурсі брали участь
277 вихованців з 19 закладів дошкільної освіти.
Питання соціально – економічного стану
Охорона здоров»я
19 квітня в приміщенні КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»
було проведено семінар-нараду з посадовими особами, відповідальними за
пожежну безпеку в лікувально-профілактичних закладах комунальної
власності міста, з питання пожежної безпеки.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

