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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
02 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань.
Розглянуто три проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку; про внесення змін до квартирної справи
В*.
Комісія також розглянула два звернення громадян з житлових питань.
02 жовтня під головуванням заступника голови адміністративної
комісії – головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах
юридичного управління Артема Шершнюка відбулося засідання
адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуто 54 протоколи про адміністративні
правопорушення,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 37 протоколах на
загальну суму 33150 грн. Закрито провадження по 12 протоколах. Розгляд
матеріалів по 4 протоколах перенесено на наступне засідання. Матеріали
адміністративної справи щодо одного протоколу направлено для розгляду за
належністю за місцем проживання правопорушника.
02 жовтня в рамках інспектування будівельних майданчиків соціально
значимих для міста об’єктів міський голова Андрій Райкович та заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр
Грабенко перевірили хід будівельних робіт у приміщенні майбутнього Центру
надання адміністративних та соціальних послуг у форматі “Прозорий офіс” та
житлового будинку по вул. Генерала Жадова.
02 жовтня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про своєчасне прибирання та вивезення опалого
листя; про придбання столів і стільців для забезпечення проведення масових
заходів; про завершення ремонту стрілецького тиру та благоустрій прилеглої
території; про забезпечення роботи комісії по перевірці навчальної та
адміністративно-господарської діяльності підпорядкованих закладів; про
набір учнів у групи початкової підготовки в КДЮСШ; про підготовку
баскетбольних команд міста до виступів на чемпіонатах України.
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Діалог влади з народом
02 жовтня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела прийом громадян з особистих питань. На прийом
звернувся заявник з питання реєстрації місця проживання особи.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
02 жовтня відбувся інформаційний день із написання заявок і проектів
на Програму «Креативна Європа».
У заході брали участь представники громадських організацій, сфери
культури, освіти, книговидання, архітектури, місцевих ЗМІ.
Тренінг проводила Анна Турло, проектний менеджер Національного
бюро «Креативна Європа». Були презентовані успішно реалізовані проекти як
на території України, так і в інших європейських країнах. Друга частина
тренінгу була присвячена особливостям написання самої грантової заявки та
пошуку можливих партнерів в країнах ЄС.
До Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана
02 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи:
№ 2 – бібліотечні посиденьки «Посидимо рядком, поговоримо ладком»
з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку;
№ 5 – година доброти «Навчи своє серце добру». У читальній залі
бібліотекарі провели огляд літератури з виставки «Нема коли подумати про
старість». Відеофільм «Притча про доброту» нагадав присутнім, що похилі
роки – то добра нагода радіти життю і дарувати радість меншим і слабшим;
центральна бібліотека – зустріч-подяка «Мудрі і багаті літами».
Присутні ділилися таємницями молодості, здоров’я та рецептами довголіття,
брали активну участь у конкурсах та вікторинах, поринали у світ ретромузики. Для «азартних» гравців на абонементі було встановлено гру-дартс
«Літературний діагноз», де бажаючі дізнавались свій діагноз літературного
здоров’я за допомогою дротиків та отримували рецепт. Учасники заходу мали
змогу ознайомитися з новинками літератури.
02 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Скіф» - виготовлення та вручення вітальних листівок «Роки
людині до лиця» мешканцям похилого віку 101-го мікрорайону;
ДЮК «Гермес» – година спілкування та розважальна програма «Поважаємо
старість словом і ділом» та фотовиставка «Моя бабуся і дідусь»; ДЮК
«Ровесник» – година спілкування на тему: «Поважливе ставлення до людей
похилого віку».
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02 жовтня спільними зусиллями управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров'я населення
«Спорт для всіх» та обласного відділення Національного олімпійського
комітету України проведено спортивно-масові заходи в територіальному
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного
району, присвячені Дню ветерана та Міжнародному дню людей похилого віку.
Працівники та підопічні територіального центру спробували свої сили у
змаганнях із шашок, дартсу, хокею на столі, фрізбі.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету
України.
До Дня працівників освіти
02 жовтня в фойє Кіровоградського обласного академічного музичнодраматичного театру ім. М. Л. Кропивницького відбулися урочистості з
нагоди Дня працівників освіти.
З привітаннями та найкращими побажаннями до присутніх звернулися
міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов.
З нагоди свята та у ювілейний рік – 100-річчя від дня народження видатного
педагога сучасності Василя Олександровича Сухомлинського, кращим з
кращих педагогів міста за видатні досягнення на освітянській ниві вручено
міську педагогічну премію ім. В.О.Сухомлинського. Також були вручені
Грамоти та Подяки виконавчого комітету та міської ради, Грамоти та Подяки
управління освіти.
По завершенню урочистостей учасники заходу переглянули виставу
«Сорочинський ярмарок» у виконанні акторів Кіровоградського обласного
академічного музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
02 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції,
працівників поліції та міської дружини проведено рейдове відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по вул. Добровольського.
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Порушення правил благоустрою міста), працівником поліції - 1 протокол за
статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля
з рук у невстановлених місцях). Несанкціонована торгівля призупинена.
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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.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

