ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
21 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
21 листопада 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 громади міста.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від
28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми
внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування
генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних
матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування
території міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда
(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць
міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох
рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)»); про внесення змін
до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження
Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на
2014-2018 роки»; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про доцільність
усиновлення – 2; про доцільність позбавлення батьківських прав – 1;
про доцільність звільнення від повноважень піклувальника – 1; про
влаштування дитини до дитячого будинку «Наш дім» - 1; про затвердження
індивідуальних планів – 2; про надання дозволів –10.
21 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно – дострокове
звільнення 5-х засуджених; про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким 2 засудженим.
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21 листопада відбулося засідання круглого столу на тему: “Фортеця
Святої Єлисавети – іміджева пам’ятка культурної спадщини міста
Кропивницький”, організоване управлінням містобудування та архітектури
Міської ради міста Кропивницького.
У заході брали участь: міський голова Андрій Райкович, начальник
управлінням містобудування та архітектури Міської ради Вадим Мездрін,
начальник відділу з охорони культурної спадщини управління містобудування
та архітектури Надія Лісняк, начальник управління комунікацій з
громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації Віталій Останній,
заступник директора – начальник управління охорони культурної спадщини,
розвитку музейної справи та туризму департаменту культури, туризму та
культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації Вадим Колос,
відомі в області та країні вчені, археологи, історики, музеєзнавці.
Підставою для проведення круглого столу стало проведення
археологічних досліджень пам'ятки культурної спадщини національного
значення “Земляні укріплення Єлисаветинської фортеці”, які нещодавно
проводились на одній із земельних ділянок на замовлення Кіровоградської
єпархії УПЦ КП та виконання протоколу наради у голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 17 липня 2018 року щодо будівництва
кафедрального собору УПЦ КП у м. Кропивницькому.
Вперше було презентовано розроблену досить масштабну науковопроектну документацію — паспорт та облікову картку на пам'ятку архітектури
та містобудування національного значення “Земляні укріплення
Єлисаветинської фортеці”, яка розташована на земельній ділянці понад 45 га.
З доповідями виступили: Валентин Собчук («Фортеця святої Єлисавети,
як пам’ятка культурної спадщини»), Олексій Бойко («Новітні технології у
вивченні пам’яток культурної спадщини. Досвід роботи з виготовлення
генерального плану фортеці Святої Єлисавети»), Микола Тупчієнко
(«Археологічні дослідження фортеці Святої Єлисавети в 1994 та 2018 роках»),
Валентин Собчук («Історичний аспект та нові дані у вивченні фортеці Святої
Єлисавети» та «Фортеця святої Єлисавети, як потенційна іміджева пам’ятка
культурної спадщини м. Кропивницького»).
21 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема 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
переміщеним особам – 12 (призначено - 12); житлових субсидій – 142
(призначено - 98) та пільг – 1 (призначено - 1).
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
21 листопада на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
відбулося яскраве костюмоване свято, присвячене Всесвітньому дню
привітань, який святкують у 180 країнах світу. Діти декламували, співали,
танцювали, інсценізували як вітаються люди на різних континентах земної
кулі, у різних країнах.
До Дня Гідності та Свободи
21 листопада о 10.00 відбулося покладання квітів до меморіальної дошки
Герою України Віктору Чміленку та пам'ятного знака Героям Небесної Сотні на
площі Героїв Майдану з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.
У заходах брали участь: керівники області та міста, представники трудових
колективів підприємств, установ, організацій міста, члени місцевих осередків
політичних партій, громадських організацій, релігійних громад. Загальна
кількість учасників — близько 400 осіб.
Присутні вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України
хвилиною мовчання.
Релігійні громади міста провели у цей день панахиди за загиблими
борцями за незалежність України.
21 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» –
фотовиставки «Моя Україна - вільна держава».
21 листопада з нагоди Дня Гідності та Свободи в навчальних закладах
міста відбулися тематичні заходи: виховні години «Герої не вмирають! Слава
Україні! Слава нації! Україна - понад усе!» та тематичні лінійки «Шануймо
подвиг учасників Революції Гідності».
У закладах загальної середньої освіти міста організували перегляд
учнями відео сюжетів: «Зима, що нас змінила. Небесна Сотня», «98 днів
Революції Гідності» про події листопада 2013 року – лютого 2014 року з
подальшим обговоренням та вшанування пам’яті Героїв хвилиною мовчання.
21 листопада у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна
відкрилася пересувна фотовиставка «Революція гідності. Хроніка подій».
Виставка унікальна, її експозицію складають тридцять кольорових
світлин відомих в нашому місті фотографів - членів Національних спілок
журналістів і фотохудожників України - Олександра Коломінова, Ігоря
Демчука, Олександра Шулешка, Олега Шрамка та Юрія Лебедєва.
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21 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 5 – історичний спогад «Трагічні сторінки України». Присутні
прослухали огляд літератури з виставки «Спогад про майдан» та дізналися про
книги, що змальовують події цього часу. Відбулася акція «Подаруй ангела
Герою Небесної Сотні»: учасники вирізали паперові силуети ангелів на знак
вшанування полеглих на Майдані;
№ 6 – година пам'яті «Україна – територія гідності і свободи».
Для дорослих користувачів бібліотекарі підготували трейлер фільму «Небесна
Сотня». Учасники згадали щемливі події тих холодних днів та героїв, які
поклали своє життя, захищаючи гідність і свободу України. Під час заходу
звучали вірші Ліни Костенко. Захід завершився хвилиною мовчання.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
21 листопада 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: Преображенської, Великої Перспективної, Тараса
Карпи, Пашутіна, Верхньої Пермської, Куроп’ятникова, Зінченка, Полтавської,
Яновського, Комарова, Соборної, Вокзальної, Шатила, Юрія Олефіренка,
Озерної Балки, Космонавта Попова, Степняка-Кравчинського, Родникової,
Юрія Краснокутського, Лісопаркової, проспектів Інженерів, Промислового та
провулку Фортечного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

