ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 29 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
29 серпня 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: керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про звільнення від сплати земельного податку на
2019 рік; про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації
Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки,
затвердженої
рішенням
міської
ради
міста
Кропивницького
від 15.02.2018 № 1429; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
29 серпня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення вакантної посади у відділі з питань праці. У конкурсному відборі
брав участь один претендент. Комісія прийняла рішення рекомендувати
міському голові призначити на посаду головного спеціаліста відділу з питань
праці Назаренко Марину Володимирівну.
29 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про зняття
сімей з соціального супроводу – 1; про доцільність усиновлення – 2;
про встанолвення опіки – 1; про надання дозволу на зняття з реєстрації – 1;
по затвердження індивідуальних планів – 2; про доцільність влаштування
дитини в школу-інтернат – 1; про визначення порядку участі у вихованні
дитини – 1; про визначення місця проживання дитини – 1; про надання
дозволів – 12.
29 серпня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькоve ради під головуванням заступника голови
районної у місті ради Андрія 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
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переміщеним особам – 2 (призначено - 2); житлових субсидій – 37
(призначено - 16), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
– 2 (призначено - 2) та пільг – 1 (призначено – 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
29 серпня на площі перед міською радою з нагоди Дня знань для
першокласників з багатодітних родин, сімей загиблих, військовополонених
та зниклих безвісти учасників антитерористичної операції проведено захід
“День першокласника”.
Свято розпочалось із розважальної програми для дітей, яку підготували
і провели аніматори з “Центру розвитку людини та сім’ї “Сонячний зайчик”.
Після веселих ігор і розваг до першокласників із привітаннями та
найтеплішими побажаннями звернулися міський голова Андрій Райкович та
секретар міської ради Андрій Табалов, які вручили 46-ти діткам новенькі
портфелі та шкільне приладдя. А ще 15 багатодітних сімей, в яких діти
продовжать навчання у позашкільних гуртках та секціях, отримали необхідне
приладдя для занять.
З 24 по 29 серпня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський
шаховий турнір серед юнаків, чоловіків та ветеранів, присвячений
27-й річниці незалежності України. У змаганнях брали участь 22 шахісти.
У змаганні чоловіків перше місце посів Іван Ковальчук. Срібну медаль
завоював Богдан Басько. Третє місце посів Станіслав Грищенко.
Серед юнаків переміг Ярослав Петринський. Срібну медаль виборов
Костянтин Криворог. Третім став Станіслав Михайленко.
У змаганні ветеранів золоту нагороду завоював Микола Колісніченко.
Друге місце посів Аркадій Аскері. Бронзовим призером став Віталій
Вишніченко.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
призи від президента обласної федерації шахів Ігоря Волкова.
З 27 по 29 серпня у місті Житомир проходив молодіжний Кубок
України з боротьби самбо серед юніорів та юнаків старшого віку.
У змаганнях брали участь біля 250 атлетів із 18 регіонів нашої держави.
Учень комплексної ДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Максим
Білінський завоював золоту медаль у ваговій категорії до 75 кг, а його
одноклубник Нікіта Твердоступ посів сьоме місце у своїй ваговій категорії.
Тренує кропивницьких самбістів Володимир Долгіх.
29 серпня у бібліотеці-філії № 15 МЦБС була проведена годинареквієм “Життя, віддане Україні”. Присутніх зацікавила розповідь
бібліотекаря про книги з підрозділів виставки: “Події та факти”, “Чотири
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Універсали”, “Військові підрозділи УНР” та “Видатні постаті української
революції”. Доповненням до виставки була патріотична абетка.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
29 серпня 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: Дворцової, Шевченка, Архангельської,
Полтавської, Генерала Родимцева, Десантників, Ялтинської, Жуковського,
Кримської, Олександрійської, Лавандової, Вокзальної, Пушкіна, Озерної
балки та проспекту Університетського. Під час рейду за виявлені порушення
Правил благоустрою міста складено 8 протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 18 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

