ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 17 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
17 травня відбувся День депутата на тему: «Запровадження реалізації
проекту community policing щодо налагодження взаємодії поліції з населенням
та місцевою владою. Створення поліцейських станцій для спільної роботи
дільничних офіцерів поліції Кропивницького відділу поліції з громадою».
В заході брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, депутати
міської ради, голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради
Фросіняк Р.В., начальник відділу превенції Кропивницького відділу поліції
ГУНП в Кіровоградській області Пантюхов Ю.В., начальник сектора
дільничних офіцерів поліції Кропивницького відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області, майор поліції Петров О.В., начальник відділу з
питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами міської ради Шишко О.М., начальник
спеціалізованої інспекції міської ради Максюта А.В., голова Громадської ради
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Лузан Л. М.,
дільничні офіцери поліції Кропивницького відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області, голови квартальних комітетів та ОСББ, представники
засобів масової інформації та громади міста.
На Дні депутата були представлені дільничні офіцери поліції. Начальник
сектора дільничних офіцерів поліції Петров О.В. змоделював типовий робочий
день дільничного офіцера поліції, а також відповів на запитання депутатів
міської ради та громадян.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
17 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста. Розглянуто
та погоджено 3 звернення постраждалих учасників антитерористичної
операції.
17 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та
погоджено 111 звернень учасників антитерористичної операції.
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17 травня під головуванням начальника управління містобудування та
архітектури – головного архітектора міста Вадима Мездріна відбулось
засідання комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально–культурного
чи
іншого
призначення
для
здійснення
підприємницької діяльності в м. Кропивницькому.
Комісія вирішила: демонтувати 2 тимчасові споруди торговельного,
побутового, соціально–культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Кропивницькому; відкласти розгляд питань
щодо демонтажу 8 тимчасових споруд (металевих гаражів).
Діалог влади з народом
17 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питань: надання дозволу на відключення
від системи централізованого опалення з метою встановлення автономного
опалення, кронування дерев та асфальтування доріг на прибудинковій
території.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій
17 травня о 17.00 міська організація Радикальної партії Олега Ляшка з
нагоди Дня вишиванки організувала ходу “Парад вишиванок” від пам'ятного
знака “Ангел-хранитель” по вулицях Великій Перспективній, Шевченка до
пам'ятника Т. Г. Шевченку, де відбулося покладання квітів, та від зазначеного
пам'ятника по вулицях Шевченка, Великій Перспективній до площі Героїв
Майдану. Акція завершилася виконанням Гімну України на площі Героїв
Майдану. Кількість учасників — до 50 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
17 травня в приміщенні міської ради відбулась панельна дискусія з
питання сирітства в Україні «Щаслива дитина, коли є родина. Час діяти!».
17 травня у бібліотеці-філії № 17 МЦБС проведено засідання
хобі-клубу «Радість натхнення – для всіх». Бібліотекарі запропонували
школярам відкрити великі творчі можливості у оволодінні технікою ліплення
фігур з солоного тіста, адже дітям дуже подобається створювати об’ємні
фігурки з цього м’якого матеріалу. У результаті з’явилося безліч цікавих
композицій: тварини, підковки, квіточки, пташки тощо.
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До Дня вишиванки
17 травня на площі перед міською радою відбувся святковий концерт,
присвячений Дню вишиванки, та стартувала акція «Вінок єдності». Вихованці
різних центрів естетичного виховання при закладах загальної середньої освіти
та п’яти центрів позашкільної освіти разом зі своїми батьками, педагогами,
друзями впродовж перших тижнів літніх канікул під опікою відомих
майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Оксани Монзалевської та
Олександри Пренко вишиватимуть 25 рушникових стрічок з орнаментами
різних регіонів нашої єдиної Батьківщини.
Під час святкування гості мали можливість придбати вишиванку, вишиті
рушники, сувеніри та багато інших виробів, які пропонували майстри
декоративно-ужиткового мистецтва.
17 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи до Дня вишиванки: ДЮК «Скіф» - перегляд відеоролику;
ДЮК «Гірник» - виховний захід; ДЮК «Ровесник» – урок акторської
майстерності.
17 травня у бібліотеці-філії № 11 МЦБС проведено вернісаж «Зійшлася
доля на білім полотні». Читачі познайомилися з історією національного
вбрання українців, символами у вишивці та їх значенням. А учасниці клубу
«Наталка» Тодорова Карина та Бриж Кіра надали змогу всім присутнім з
трепетом доторкнутися до живої історії – сорочок, вишитих прапрабабусями,
і які є сімейними оберегами родин.
Молодші школярі завітали на свято «Барвистий світ вишиванки» в
яскравих, неповторних одежинах. Юні народознавці вшановували прадавній
оберіг віршами, піснями та своїм позитивним настроєм. Яскравим
завершенням свята став запальний український танок.
Конфесії та міжконфесійні стосунки
17 травня, у День Вознесіння Господнього, братія СвятоЄлисаветинського чоловічого монастиря УПЦ (вул. Дніпровська, 62)
проводила: з 8.30 до 11.00 — літургію у храмі по вул. Дніпровській, 62 (нове
приміщення); з 11.00 до 12.00 — хресну ходу навколо монастиря
(від перехрестя вулиць Салтикова-Щедріна та Руслана Слободянюка по
вул. Руслана Слободянюка до вул. Дніпровської, по вул. Дніпровській до в
ул. Київської, по вул. Київській до перехрестя вулиць Салтикова-Щедріна та
Руслана Слободянюка).
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У
заходах
брали
участь
митрополит Кіровоградський
і
Новомиргородський Іоасаф, священнослужителі та віруючі релігійних громад
Кіровоградської єпархії УПЦ міста. Кількість учасників – до 100 осіб.
Після закінченні хресної ходи був організований благодійний обід з
нагоди храмового свята.
Заходи відбулися без порушень чинного законодавства.
Громадсько-політична акція протестного характеру
17 травня об 11.30 на площі Героїв Майдану за ініціативи депутата
Кіровоградської обласної ради Довбиша І. І. проводилося пікетування у зв'язку
з приїздом в. о. Міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Мета —
отримання відповідей на гострі соціальні питання, що стосуються
функціонування системи охорони здоров'я в Кіровоградській області.
Кількість учасників — 5 осіб.
Акція проводилася під лозунгами: “STOP побори”, “Вимагаю медичного
обстеження”, “STOP Медична мафія”.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
17 травня 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, працівника міської дружини проведено
рейдове
відстеження
місць
несанкціонованої
торгівлі по
вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана
Хмельницького, сквер “Центральний”) та по вул. Євгена Тельнова (біля ринків
“Привокзальний” та “Черемушки”) .
В результаті рейдів спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення правил благоустрою міста).
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.
Охорона здоров»я
17 травня у приміщенні міської ради відбулася зустріч у форматі
«круглого столу» в. о. Міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун з
керівництвом Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького,
керівниками управління охорони здоров'я та фінансового управління міської
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ради, начальником управління Державної казначейської служби України у
м. Кропивницькому, головними лікарями закладів первинної ланки
м. Кропивницького.
Обговорювалися успіхи лікувальних закладів м. Кропивницького у
впровадженні медичної реформи первинної ланки та основні проблемні
питання у ході реформування.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
17 травня заступник директора центру методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі
он-лайн нараду з заступниками директорів навчальних закладів міста з
навчально-виховної роботи.
Розглянуті питання: про вибір підручників для 1-го класу; про
проведення тренінгів для вчителів початкових класів, які будуть викладати
предмети у 1-ому класі у 2018/2019 н.р.; про організацію роботи літнього
відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням; про квітневу сесію Малої
академії наук; про педагогічні читання з нагоди 100-річчя від дня народження
В. Сухомлинського.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

