ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 14 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 серпня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
30 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста
Кропивницького”; про нагородження з нагоди 27-ї річниці незалежності
України; про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 “Про організацію
харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на
2018 рік”; про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах
естетичного виховання м. Кропивницького; про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО та
затвердження його Статуту”; про встановлення тарифів на необхідний
мінімальний перелік ритуальних послуг, що надаються КП “Ритуальна служба
- спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”.
14 серпня відбулася прес-конференція начальника управління освіти
Лариси Костенко. Мова йшла про нову українську школу.
За інформацією начальника управління освіти, у Кропивницькому
стабільно функціонують 40 дошкільних закладів освіти різних типів і форм
власності та 9 відділень при навчально-виховних об’єднаннях. Працює
система електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти. Успішно
працює розгалужена мережа дошкільних закладів освіти та груп, в яких
виховуються та проходять реабілітацію діти з особливими освітніми
потребами.
У новому навчальному році у школах міста очікується 25499 учнів,
що на 1089 дітей більше, ніж минулого року. Нова українська школа взяла
старт в освітянській галузі міста. Навчально-виховне об'єднання № 25 увійшло
у сотню шкіл - учасників пілотного проекту по впровадженню нового
державного стандарту початкової освіти. Навчально-виховний комплекс № 26
та навчально-виховне об'єднання № 31 стали учасниками науково-
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педагогічного проекту «Інтелект України». Навчальний заклад «Вікторія-П»
долучився до інноваційного освітнього проекту «На крилах успіху».
У Кропивницькому також організовано проведення перепідготовки вчителів
початкових класів для «Нової української школи» за відповідними
програмами МОН.
Управління освіти сприяє створенню нового освітнього середовища
шляхом облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними
матеріалами.
Діалог влади з народом
14 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питання оформлення документів на
будівництво житлового будинку.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 серпня у бібліотеці-філії № 15 МЦБС проведено фольклорну толоку
«Медовий спас завітав до нас». Діти та дорослі із задоволенням ласували
маковими пирогами та активно брали участь у веселих розвагах, що
відбувалися в читальному залі бібліотеки-філії.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
14 серпня 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 міста
Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження території по
вул. Бєляєва (біля будинку № 7), пров. Фортечному (між буд. № 19 та
павільйонами біля ринку «Шахтарський»), 101-му мікрорайоні (вздовж
вул. Мурманської), вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактами виявлених порушень
складено 4 адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та працівником поліції складено один
адміністративний протокол за ст. 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
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Серед мешканців міста розповсюджувалися флаєри «Обережно!
Стихійна торгівля!», а серед торгуючих інформаційна листівка-попередження
щодо адміністративної відповідальності за здійснення торгівлі «з рук».
Охорона здоров»я
14 серпня у приміщенні дитячої поліклініки № 1 відбулася нарада з
керівниками лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста
первинної ланки, заступниками з медичної частини, завідуючими
амбулаторіями
загальної
практики-сімейної
медицини,
лікарямиінфекціоністами за участю міського позаштатного епідеміолога управління
охорони здоров'я. Розглянуто питання: про стан готовності закладів первинної
ланки до підписання договорів з НСЗУ; про виявлення гострих в’ялих
паралічів; про вакцинацію та ревакцинацію проти корі.

Т.в.о. керуючого справами
виконавчого комітету міської ради
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