ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 11 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
11 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про впорядкування розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у місті Кропивницькому;
про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель міста Кропивницького Кіровоградської області; про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263
«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської
міської ради»; про внесення змін до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44
«Про затвердження Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської
міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів».
11 липня 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: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації
та громадськості.
Розглянуті питання: про впорядкування розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у місті Кропивницькому;
про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки; про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження
Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на
2014-2018 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність
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та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,
виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького
Кіровоградської області; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 липня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради
Андрій Табалов перевірили хід виконання ремонтних робіт в спортивному залі
КЗ
«НВО
"Загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів,
ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання» та відділенні консервативної
гінекології пологового будинку № 1.
11 липня 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 – 5 (призначено - 4); житлових субсидій – 151
(призначено - 46), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям –
2 (призначено - 2) та пільг – 2 (призначено - 2).
11 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.
Розглянуто 3 протоколи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою
міста.
На 2-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 1 справу закрито.
11 липня 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 774 справи, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 10, пільг – 3, житлової субсидії - 688, в
т.ч. щодо припинення – 141 (відмовлено – 8), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 73 (відмовлено – 4).
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 липня у приміщенні обласного госпіталю для ветеранів війни міський
голова Андрій Райкович та головний лікар лікувального закладу Геннадій
Сябренко підписали меморандум про співпрацю між Міською радою міста
Кропивницького та Кіровоградським обласним госпіталем для ветеранів війни
щодо організації надання психологічної допомоги ветеранам війни учасникам бойових дій на Сході країни та членам їх родин. В заході також
брав участь секретар міської ради Андрій Табалов.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
11 липня 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: В’ячеслава Чорновола, Архангельської,
Карабінерної, Полтавської, Героїв України, Івана Похитонова, Жуковського,
Ялтинської, Новгородської, Тамбовської, Курганної, Аксьонкіної, Глинки,
Холодноярської, Леваневського, Павла Сніцаря, Ігіта Гаспаряна, Короленка,
Вокзальної, Волкова, Максима Залізняка, Гетьмана Сагайдачного, Євгена
Березняка, Богдана Хмельницького, проспекту Перемоги та провулку
Олексіївського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
30 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

