ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
01 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
01 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання; про укладання КП
«Електротранс» договору фінансового лізингу з КБ «ПРИВАТБАНК» на
придбання
5 тролейбусів з автономним ходом; про
встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім
закладів ресторанного господарства)
у визначений час доби в
межах міста Кропивницького; про внесення змін
до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985
«Про
затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки; про затвердження Міської програми
розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених
місцях на 2019-2020 роки.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
01 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
міста.
Розглянуто та погоджено надання допомоги 35 учасникам АТО та
щомісячної матеріальної допомоги одній дитині загиблого учасника
антитерористичної операції.
01 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам
антитерористичної
операції,
членам
сімей
загиблих,
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військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових
обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста.
Розглянуто
та
погоджено
надання
матеріальної
допомоги
двом постраждалим учасникам антитерористичної операції.
01 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з
питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла
рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради
та виконавчого комітету м. Кропивницького 4-х осіб.
01 листопада під головуванням голови комісії - депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста.
Розглянуто 103 звернення депутатів та 132 звернення мешканців міста.
Погоджено надати допомогу 220 мешканцям міста, відмовлено в наданні
допомоги 11 громадянам, направлено на доопрацювання 4 звернення
громадян.
Діалог влади з народом
01 листопада т.в.о заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Віктор Кухаренко провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 12 заявників з питань: надання
дозволу на відключення від системи централізованого опалення з метою
встановлення автономного опалення та відновлення теплопостачання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
01 листопада в приміщенні Міської ради міста Кропивницького
відбулася презентація національного конкурсу «Молодіжна столиця
України 2019» за участю заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Наталії Дзюби.
Під час заходу активісти молодіжного руху презентували проекти, які
втілені в життя, та поділилися планами щодо проектів, які будуть реалізовані
у майбутньому. Наприкінці зустрічі по відеозв’язку до обговорення
долучився заступник Міністра молоді та спорту Олександр Ярема і побажав
Кропивницькому значних успіхів у конкурсі. За результатами зустрічі було
створено робочу групу для заповнення заявки на участь у національному
конкурсі «Молодіжна столиця України 2019».
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
01 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої
інспекції та працівника поліції проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській
(біля ринку «Центральний»).
На час проведення рейду несанкціонована торгівля, яку здійснювали
18 торгівців, ліквідована.
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.
Освіта
01 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» стартував сезон літературних салонів.
На творчий вечір, присвячений письменнику-земляку, режисеру та
сценаристу Олександру Жовні, зібрались літературознавці, історики,
активісти та школярі. Літератори ділились з присутніми цікавими моментами
життя та творчості Олександра Жовни.
Найталановитішою у першому салоні визнали гру учнів комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг». Вони
отримали гран-прі конкурсу за інсценізацію оповідання Олександра Жовни
«Наталочка». Перше місце журі присудило колективу учнів комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний
навчальний заклад «Вікторія–П», які представили оповідання автора
«Вдовушка». Друге місце посів учнівсько-педагогічний колектив
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного
виховання» за постановку оповідання «Вокзальне вікно».
Народний депутат України Костянтин Яриніч та начальник управління
освіти Лариса Костенко вручили акторським колективам грамоти та подяки
управління освіти Міської ради міста Кропивницького та грошові
сертифікати.
01 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 –
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дитячий юнацький центр «Лідер» відбувся захід з нагоди Міжнародного дня
проектного менеджера.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
А.Бондаренко

