ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 22 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
26 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на
50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними
телефонами”; про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження
місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення
підприємницької діяльності на території міста Кропивницького”;
про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів; про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про створення комунального закладу “Об'єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького”;
про надання грошової допомоги з нагоди 85-річчя заснування УТОГ
та 90-річчя заснування Кіровоградської обласної організації УТОГ;
про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання теплової енергії
для населення.
22 травня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про благоустрій прилеглих територій до спортивних
закладів; про поточний ремонт КДЮСШ в літній період; про внесення змін
до посадових інструкцій та колективного договору; про проведення
спортивно-масових заходів до Дня захисту дітей.
22 травня 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 та
керівниками гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про організацію та проведення заходів до Дня захисту дітей; про контроль
за протипожежною безпекою, відвідуваністю груп в гуртках і секціях
та санітарним станом прилеглої до клубів території.
22 травня відбулася прес-конференція заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка, начальника
відділу культури і туризму Анни Назарець та директора департаменту з питань
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економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління
економіки Андрія Паливоди.
Олександр Грабенко повідомив, що міська влада Кропивницького
планомірно реалізує масштабний проект зі створення в обласному центрі
сучасного Центру надання соціальних послуг мешканцям міста у форматі
"Прозорий офіс". Якщо переможець тендеру буде визначений, то ремонтнобудівельні роботи можуть розпочатися вже за два тижні. Що стосується
реалізації проекту з реконструкції проїжджої частини вулиць Ельворті та
Миколи Левитського, то міська влада Кропивницького планує завершити
роботи до кінця нинішнього року.
Анна Назарець повідомила, що дитячий хор музичної школи № 2
імені Ю.Мейтуса став золотим лауреатом в номінації “Світська музика” та
срібним лауреатом в номінації “Сакральна музика” на 14 міжнародному
хоровому конкурсі “Mundus Cantat” у Польщі, в місті Сопоті.
Андрій Паливода проінформував про проведення 30 травня 2018 року
галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму «TIME to
INVEST» «Експорт як шлях до інвестицій».
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 19 по 22 травня в м. Миколаєві відбувся фінал Всеукраїнської
XXV спартакіади “Повір у себе” з легкої атлетики серед спортсменів
з інвалідністю. У змаганнях брали участь 230 учасників з 23-х команд.
Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1 міської ради» Іскандеров Самір в бігу на 100 м посів третє місце.
22 травня в приміщенні міської ради відбулось засідання Молодіжної
ради при виконавчому комітеті. Розглянуті питання: про участь в організації
та проведенні заходів до Дня захисту дітей та Дня молоді; про проведення
Студентської республіки.
22 травня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№
19
–
бібліоекспрес
із
книг
та
чудес
«Цікаве...Дивовижне…Незвичайне». Бібліотеку відвідали п’ятикласники
НВО № 18, які дізналися багато цікавого під час перегляду презентації «Топ
дивовижних книг».
Протягом дня працівники книгозбірні проводили бібліотечну навігацію,
навчаючи користувачів орієнтуватися у відкритому фонді, шукати необхідну
книгу, добирати літературу по темі. Кожен, хто завітав до бібліотеки у день
бібліографії, отримав пам’ятку «Книги читати – усе знати».
№ 13 – літературна гра «Мовний простір третього тисячоліття. День
слов'янської писемності». Діти розгадували загадки, демонстрували знання
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приказок й прислів’їв про українську мову. Бібліотекарі познайомили з
різними цікавими абетками, які створили для дітей українські письменники.
А ще діти здійснили подорожі за книгами Ігоря Січовика «Мовограй» та
«Словограй», в яких багато цікавих ігор з буквами та словами, хитромудрих
запитань, шарад, ребусів та каламбурів.
22 травня відбулися урочистості з нагоди 157-ї річниці від дня
перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі.
Вшанувати пам’ять видатного українського поета, художника,
громадського та політичного діяча і покласти квіти до його пам»ятника
прийшли представники міської та обласної влади, громадські активісти та
молодь міста.
Під час заходу лунали вірші Кобзаря та Ліни Костенко, виступали
історики та викладачі вищих закладів освіти міста Кропивницького.
На завершення мітингу усіх присутніх було запрошено переглянути тематичну
виставку, організовану обласною дитячою бібліотекою ім.Т.Г.Шевченка.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
22 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (далі - Управління) та
спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, представників
міської дружини м. Кропивницького та поліції з 08.00 до 17.00 годин
проведено рейдове відстеження біля ринку «Центральний» щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Спеціалісти управління
торгівлі та побутового обслуговування
населення роз»яснювали торгуючим вимоги діючого законодавства щодо
захисту прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами та вручали листівки з інформацією про
адміністративну відповідальність. Серед громадян розповсюджувались
флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!».
Охорона здоров»я
22 травня у приміщенні дитячої поліклініки № 1 відбулась нарада з
керівниками лікувально-профілактичних закладів комунальної власності
міста, заступниками з медичної частини, завідуючими поліклініками та
амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини на тему: «Роль
оглядових кабінетів у лікувально-профілактичних закладах у ранній
діагностиці онкологічних захворювань».
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

