ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань. Розглянуто п'ять проектів рішень Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького, а саме: про взяття громадян на
квартирний облік; про взяття гр. Демеденко О.І. на облік для одержання
кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної власності
територіальної громади; про зняття громадян з квартирного обліку та
виключення із списку осіб, які користуються правом першочергового
одержання жилих приміщень; про перенесення дат перебування громадян на
квартирному обліку; про виключення квартири із числа службових.
Комісія також розглянула чотири звернення громадян з житлових
питань.
16 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 56 протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст.ст. 152, 154, 156 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у
вигляді штрафу по 35 протоколах на загальну суму 25 240 грн. Закрито
провадження по 20 протоколах. Розгляд матеріалів про адміністративне
правопорушення щодо 1 протоколу перенесено на наступне засідання комісії.
16 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами КЗ «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького». Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за
минулий тиждень; організація та проведення заходів на наступний тиждень,
а саме: з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників;
постійний контроль за відвідуванням гуртків та секцій та за санітарним
станом прилеглої до клубів території та підготовка клубів до опалювального
сезону.
16 жовтня начальник відділу фізичної культури та спорту управління
молоді та спорту міської ради Славік Іванов провів нараду з керівниками
підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про тепловий
режим в дитячо-юнацьких спортивних школах; про прибирання опалого
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листя; про виступ кропивницьких спортсменів на Юнацьких Олімпійських
іграх; про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час осінніх
шкільних канікул; про формування плану спортивно-масових заходів на
листопад; про проведення виховних та розвиваючих заходів із учнями
ДЮСШ.
Події суспільного-політичного життя
До свят та ювілеїв
16 жовтня на території військової частини А0680 міський голова
Андрій Райкович привітав військовослужбовців з Днем захисника України,
та нагородив відзнаками міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького старшого солдата Волкова Віталія Сергійовича, майора
Польового Віктора Костянтиновича та прапорщика Негіна Олега
Володимировича за особистий внесок у справу захисту державного
суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм,
активну громадську позицію. Годинником наручним від міського голови
нагороджено старшого солдата Пішту Богдану Вікторівну.
16 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба привітала мешканку міста Красновську СімуШльому Менделеївну зі 100-річним ювілеєм, вручила кошти в розмірі
2000 грн, цінний подарунок та квіти.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Дзюби Н.Є. відбулось друге засідання
конкурсної комісії на посаду директора комунального закладу «Літературномеморіальний музей І.К.Карпенка-Карого міста Кропивницького».
Під час засідання було проведено співбесіду кандидатом та заслухано
публічну презентацію проекту програми розвитку закладу культури на один і
п’ять років. Комісія ухвалила рішення відхилити дану кандидатуру та
оголосити повторний конкурс на посаду директора музею.
16 жовтня у бібліотеках були проведені заходи:
Центральна міська бібліотека - альманах пам’яті «Знов про славу
козацьку згадаємо». Бібліотекарі розповіли присутнім про українське
козацтво, Запорізьку Січ, провели вікторину «Прочитаймо тую славу…».
Відвідувачі з цікавістю переглянули відеоматеріали про побут та звичаї
козаків. Розповідь ведучих, вікторини переплітались з поетичними рядками
відомих українських поетів. Згадали і земляків - мужніх патріотів, найкращих
синів, які віддали життя в зоні проведення АТО, та хвилиною мовчання
вшанували воїнів-захисників України. Завершився захід презентацією
тематичної виставки «Мужність і відвага крізь віки» та бібліографічним
оглядом літератури.
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бібіліотка-філія № 5 - зустріч з письменником В.Карповим «Матриця
нашого міста».
Питання соціально-економічного стану
Освіта
16 жовтня під головування начальника управління освіти Лариси
Костенко відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної
посади директора комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Комісія прийняла
рішення рекомендувати кандидатуру Людмили Бондаренко на посаду
директора НВО № 35.
Ситуація на споживчому ринку
16 жовтня 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, працівника поліції та членів міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). Складено 4 протоколи за порушення
Правил благоустрою міста, 1 протокол за торгівлю з рук у невстановлених
місцях та вилучені ваги. 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.
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