ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
16 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради 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 громадськості.
Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання; про регулювання земельних
відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1;
про встановлення опіки – 1; про доцільність взяття сім'ї під соціальний
супровід - 1; про доцільність припинення соціального супроводу сімей – 3;
про позбавлення батьківських прав – 3; про надання дозволів – 5; про
затвердження індивідуальних планів - 4.
16 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська брала участь у прямому ефірі Кіровоградського обласного радіо
«Скіфія-центр». Були надані відповіді та роз’яснення щодо підготовки до
оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій влітку 2018 року.
16 травня 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 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 161 справу, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 6, пільги – 3, житлової субсидії - 96,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 56 справ.
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Діалог влади з народом
16 травня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернувся один заявник з питання
встановлення будиночків для лебедів на річці Інгул в мікрорайоні
Новомиколаївка.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 травня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 проведено
«Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню Європи. Учасниками заходу,
організованого за співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України в
Кіровоградській області, стали 60 дітей. Школярі
брали участь у
різноманітних спортивних естафетах.
Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, а всі юні спортсмени отримали сувеніри
від обласного відділення НОК України.
16 травня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 2 – бібліоглобус «Подорож Європою». Юні читачі, подорожуючи
країнами Європейського Союзу, дізналися багато цікавого. Також учасники
заходу ознайомилися з виставкою «Кулінарні етюди Європи». Свої знання
учні закріпили, відповідаючи на запитання вікторини «Що я знаю про
Європу?»;
№ 10 – меморі-дайвінг «Історія однієї родини». Учасники заходу
познайомились
з
історією
родини
Героя
Радянського
Союзу
Павла Федоровича Луньова, яка жила і живе поряд з нами багато років.
Вулиця, на якій знаходиться бібліотека, носить його ім’я. Відвідувачі
бібліотеки переглянули виставку «Світлини родини Луньових», а за
допомогою слайд-презентації бібліотекарі розповіли гостям історію цієї
родини від найстаршого покоління до наймолодшого. Звучали гарні пісні на
родинну тематику у виконанні гурту «Берегиня».
16 травня в Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей
ім. Т.Г. Шевченка відбулися змагання з шашок міської спартакіади «Юність».
16 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Чайка» – конкурс на кращу вишиванку до Дня вишиванки;
ДЮК «Гермес» – виховний захід до Дня вишиванки та конкурс на кращу
вишиванку; ДЮК «Зоряний» – дайджест на тему: «Історія виникнення
вишиванки».
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16 травня на базі комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий
юнацький центр „Сузір’я” в рамках міського конкурсу на кращий захід
національно-патріотичного
виховання
учнівської
молоді
відбувся
інсценізований фестиваль патріотичної пісні «Пам’ять поколінь».
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
16 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівників міської дружини м.
Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами біля
ринку «Центральний».
В результаті рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції було складено
4 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста).
Спеціалістами управління торгівлі та побутового обслуговування
населення розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна торгівля» та
проводилася роз»яснювальна робота серед торгуючих стосовно дотримання
правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами з врученням листівок
з інформацією про адміністративну відповідальність у разі здійснення торгівлі
у невстановленому місті.
Житлово-комунальна сфера
16 травня 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: Кременчуцької, Батуринської, Озерної балки,
Київської, Пушкіна, Братиславської, Олени Теліги, Юрія Липи, Леваневського,
Генерала Жадова, Пацаєва, Волкова, Яновського, Ушакова, Межового бульвару,
Академіка Тамма, Великої Пермської, Преображенської, Пашутіна, Верхньої
Пермської, Хабаровської, Садової, Солдатської та провулків Уральського,
Фортечного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
18 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

