ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 23 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
23 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп
по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними
телефонами; про запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду; про результати проведеного конкурсу з перевезення пасажирів, який
відбувся 15 травня 2018 року; про фінансування Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку проекту «Модернізація громадського транспорту
у м. Кропивницькому».
23 травня 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 секретар міської ради Табалов А.О.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми
реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги»
на 2016 - 2018 роки»; про запровадження надання пільг у готівковій формі з
оплати проїзду; про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання; про передачу майна військовій частині
А0680; про передачу майна військовій частині А1840; про передачу паливномастильних матеріалів Кропивницькому міському військовому комісаріату;
про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки, затверджених рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1401; про виділення коштів на
відшкодування додаткових витрат для проведення поминального обіду; про
передачу майна військовій частині 3011 Національної гвардії України;
про передачу майна Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області;
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про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 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 внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на
2018 рік».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 трaвня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олексaндр Мосiн провів нараду з питання поточного стaну тa
перспектив модернiзaцiї теплогенеруючих пiдприємств мiстa. У нараді брали
участь:
секретар міської ради Андрій Табалов, завідувач відділу
теплофізичних процесів Інституту технічної теплофізики Національної
академії наук України Олександр Сігал, спеціалісти Інституту промислової
екології, керівники профільних виконавчих органів міської ради, керівники
комунальних підприємств.
23 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому 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 – 20 (призначено - 20); житлових субсидій – 82
(призначено - 82); пільг – 1 (призначено - 1).
23 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у
місті Кропивницькому ради. Розглянуто 13 протоколів, що стосуються
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Правил благоустрою міста.
На 5-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 8 справ закрито.
23 травня відбулося спільне засідання районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
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населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 13 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
Заборгованість по економічно активних підприємствах станом на
22 травня 2018 року складає 1199,8 тис. грн.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Гермес» - рольова гра - урок здоров’я «Вогонь - друг, вогонь ворог!»; ДЮК «Юність» – майстер-клас з акторської майстерності.
23 травня у бібліотеці-філії № 1 МЦБС проведено урок-застереження
«Курцям активним і пасивним». Під час слайд-презентації «Ми проти
куріння» бібліотекарі формували серед присутніх читачів початкові знання
про шкоду паління з огляду на анатомію та фізіологію людини, розповідали
про курців активних та пасивних. Учасники заходу активно обговорювали
переглянутий відеоролик «Правда про куріння».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
23 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, працівників міської дружини та поліції
проведено рейдове
відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана
Хмельницького, сквер “Центральний”).
Крім того, рейдові відстеження проведені в мікрорайонах Завадівки та
Старої Балашівки за зверненнями мешканців. На час проведення рейдів
несанкціонована торгівля не здійснювалась.
За підсумками рейдів спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення правил благоустрою міста).
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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.
Житлово-комунальна сфера
23 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: Кропивницького, Миколи Смоленчука, Тараса
Карпи, Короленка, Пляжної, Вадима Височина, Ярославської, Юрія Липи,
Волкова, Космонавта Попова, Пацаєва, Академіка Тамма, Куроп’ятникова,
Верхньої Пермської, Садової, Яновського, Вокзальної, Шатила, Генерала
Родимцева, Вознесенської, проспекту Перемоги та провулку Клинцівського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
23 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

У СПРAВІ ПРО РОЗСТРІЛ КРОПИВНИЦЬКИХ СПЕЦПРИЗНAЧЕНЦІВ ЕКСПЕРТ НЕПРAВИЛЬНО ВКAЗAВ
ПРІЗВИЩЕ МAТЕРІ ЗAГИБЛОГО ВІЙСЬКОВОГО

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИЯВИЛИ 9 ІНФІКОВАНИХ КЛІЩІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕНДРОПАРКУ

