ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання міської топонімічної комісії при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького. Розглянуто питання:
1. Про розгляд листа голови Кіровоградської обласної ради щодо
звернення обласної робочої групи з реалізації Всеукраїнського науковопросвітницького проекту «Місця пам'яті Української революції
1917-1921 років» про встановлення пам’ятника «Землякам-козакам та
старшинам армії УНР».
2. Про розгляд листа Кіровоградського обласного товариства
політичних в’язнів та репресованих щодо встановлення меморіальної дошки
Почесному громадянину міста Семену Климовичу Сороці.
3. Про розгляд звернення Кіровоградського обласного краєзнавчого
музею щодо встановлення меморіальної дошки військовому інженеру
Лангемаку Георгію Еріховичу.
4. Про розгляд листа громадської організації «Будинок вчених
Кіровоградщини» щодо перейменування проспекту Комуністичного
(Студентський бульвар) на проспект Сухомлинського.
5. Про розгляд листа голови Кіровоградської обласної організації
Національної спілки письменників України Бондаря В.В. щодо присвоєння
вулицям імен Віктора Погрібного і Петра Голоти.
6. Про розгляд колективного звернення щодо встановлення у
м. Кропивницькому пам’ятника видатному українському письменнику Юрію
Івановичу Яновському.
7. Про розгляд листа голови правління Кіровоградської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України Бабенка О.О. щодо
встановлення меморіальної дошки відомому історику, краєзнавцю Петру
Миколайовичу Кизименку.
8. Про розгляд листа історично-культурного товариства «Ойкумена»
про повернення історичної назви вулиці Миколаївській (нині
Інтернаціональна).
9. Про розгляд листа садового товариства «50 років Жовтня» щодо
найменування вулиць і провулків.
Додатково було підняте питання щодо перейменування вулиці
Дворцової.
20 листопада під головуванням заступника голови комісії Володимира
Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань.
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Розглянуто 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень; про
внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 12 червня 2018 року № 292 “Про ліквідацію квартирного
обліку Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській
області та прийняття облікових справ працівників Управління”; про
виключення будинку із числа службових.
Комісія також розглянула звернення громадянина про внесення змін до
його квартирної справи.
20 листопада начальник управління охорони здоров'я міської ради
Оксана Макарук провела оперативну нараду з керівниками лікувальнопрофілактичних закладів міста. Розглянуті та обговорені проблемні питання
та шляхи їх вирішення у період реформування медичної галузі.
За результатами наради надані відповідні доручення.
20 листопада начальник управління молоді та спорту міської ради
Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих
спортивних закладів. Розглянуто питання: про прибирання снігу; про
підсумки наради в Міністерстві молоді та спорту України з керівниками
регіональних структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту;
про підсумки проведення міських змагань «Спортивне місто – здорова
нація»; про проведення заходів з нагоди міжнародного Дня людей
з інвалідністю; про надання кандидатів до штатної збірної Кіровоградської
області; про формування річних звітів за формою 5 фк.
20 листопада під головуванням заступника голови комісії – головного
спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління
міської ради Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 47 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 152, 150, 212-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по
22 протоколах на загальну суму 19941 грн. Закрито провадження по
21 протоколу. Розгляд матеріалів по 4-х протоколах перенесено на наступне
засідання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Вогник» – інформаційна година до Дня Гідності та
Свободи «Неоголошена війна»; ДЮК «Скіф» – година пам’яті до Дня
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Гідності та Свободи; ДЮК «Ровесник» – пізнавально-розважальна вікторина
«Мир і щастя – не дива, тільки знай свої права».
20 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 14 – зустріч учнів НВО школи-ліцею № 21 з учасником АТО Сергієм
Шматьком «Воїни АТО – гордість нашого мікрорайону».
№ 16 – історичний реквієм До Дня пам'яті жертв Голодоморів «Землі моєї
скорботні роки. 1932-33 рр.» .
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
20 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 вул. Добровольського біля будинку №15 та біля ринку “НовоМиколаївські ряди”. Складено 1 протокол за статтею 152 та 1 протокол за
статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На час
проведення рейду несанкціонована торгівля 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
20 листопада в рамках відзначення Всесвітнього дня дитини на базі
комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія”
для першокласників відбулася святкова мистецька ігрова лабораторія
«Країною гарного настрою». Діти продемонстрували свої вміння і таланти.
20 листопада на базі ПАТ НВП «Радій» відбувся Кропивницький
освітній форум-2018 «Освіта, бізнес, влада – стратегічне партнерство», який
об’єднав представників місцевого самоврядування, бізнесу, ділових, освітніх,
наукових кіл, фінансових організацій та установ.
Мета форуму: об’єднання представників органів місцевого
самоврядування, бізнесу, ділових, освітніх, наукових кіл, фінансових
організацій та установ для побудови партнерської мережі освіти, науки та
бізнесу для розв’язання спільних завдань розвитку сучасного громадського
середовища, ефективної економічної діяльності в місті Кропивницькому.
Форум було проведено у форматі трьох панельних дискусій (публічні
дебати на тему: «Освіта, бізнес, влада – стратегічне партнерство») та
екскурсії на виробництво для учнів та студентів.
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На заході були присутні: міський голова Андрій Райкович, секретар
міської ради Андрій Табалов, начальник управління освіти міської ради
Лариса Костенко, директор департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій – начальник управління економіки міської ради
Андрій Паливода, голова наглядової ради ПАТ НВП «Радій» Євгеній Бахмач,
співвласник і голова Наглядових рад компаній «Гідросила ГРУП» і «Ельворті
ГРУП» Павло Штутман, президент Кіровоградської регіональної торговопромислової палати Ірина Саєнко, виконавчий директор Кіровоградського
обласного відділення УСПП Сергій Бедзай, генеральний директор Компанії
Інтелектуальних Технологій, доцент кафедри економіки Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віталій
Паздрій, представники підприємницької діяльності міста Кропивницького,
директори, заступники директорів, учні закладів загальної середньої освіти,
керівники та студенти професійно-технічних навчальних закладів,
представники вищих навчальних закладів міста Кропивницького та
запрошений доповідач – доцент Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, менеджер проекту «ACTIVE
CITIZENS» Британської ради в Україні Ганна Скитьова.
Форум спрямований на визначення пріоритетних напрямків розвитку
освіти, розробку механізму стратегічного партнерства, реалізацію,
активізацію напрямків «освіта-бізнес-влада» виконавчими органами Міської
ради міста Кропивницького.
Всі присутні мали змогу висловити свої думки щодо того, як покращити
партнерську мережу освіти, бізнесу та влади для розв’язання спільних
завдань розвитку сучасного громадського середовища.
Кожен доповідач та спікер зумів донести до аудиторії своє бачення
проблем та представити шляхи їх вирішення. Панельні дискусії проводилися
жваво, активно, пізнавально. Під час диспутів з’являлися ідеї щодо
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.
Кропивницький освітній форум-2018 «Освіта, бізнес, влада –
стратегічне партнерство» започаткований за ініціативи начальника
управління освіти міської ради Лариси Костенко. Форум стартував,
переростає у систему, та матиме логічне дієве продовження, опираючись на
рекомендації та співпрацю із тріадою розвитку «освіта-бізнес-влада».

Керуючий справами виконавчого
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