ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
04 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
04 грудня 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 т.в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Вергун О.С., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації
та громадськості.
Розглянуті питання: про звіти депутатів міської ради перед виборцями;
про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання; про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2019 рік; про затвердження Міської програми розвитку
ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на
2019-2021 роки; про встановлення транспортного податку.
Підтримано електронну петицію від 26.10.2018 щодо створення
необхідних умов для відкриття закладу швидкого харчування «МакДональдз».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 грудня в приміщенні міської ради міський голова Андрій Райкович
втретє звітував перед громадою про розвиток ключових галузей і сфер
діяльності господарського механізму міста.
До діалогу з очільником міста долучилися депутати міської та районних
у місті рад, голови квартальних комітетів і керуючі багатоквартирними
житловими будинками, голови ОСББ, представники підприємств, установ і
організацій міста, громадських організацій.
04 грудня 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 79 протоколів про адміністративні
правопорушення,
передбачені статтями 152, 156 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по
32 протоколах на загальну суму 35109 грн. Закрито провадження по
41 протоколу. Розгляд матеріалів по 6 протоколах перенесено на наступне
засідання.
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04 грудня під головуванням заступника голови комісії Володимира
Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань.
Розглянуто 5 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
перенесення дати перебування громадян на квартирному обліку; про зняття
громадян з квартирного обліку; про розподіл квартири; про надання квартири.
Комісія також розглянула звернення громадянина про внесення змін до
його квартирної справи та облікові справи громадян, які тривалий час не
оновлювали документи та не реагують на запрошення відділу ведення обліку
житла щодо оновлення документів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 грудня за ініціативи міського голови Андрія Райковича на щоглі біля
міської ради на знак підтримки моряків, захоплених Росією в полон у
Керченській протоці, було піднято прапор Військово–Морських сил Збройних
сил України.
Честь підняти прапор надали учаснику АТО Віталію Вязовцеву, доньці
загиблого учасника АТО Юрія Олефіренка - Ользі та матері полоненого
командира малого бронекатера «Бердянськ», старшого лейтенанта Романа
Мокряка – Наталії Кравченко.
04 грудня з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у бібліотеціфілії № 2 МЦБС відбувся перегляд фільму «Доторкнись і побач». До уваги
читачів було також представлено бібліотечний етюд «Вони знайшли себе
у житті», відео-презентацію «Великі люди з обмеженими можливостями».
З відео-новин присутні дізналися про створений в м.Кропивницькому Центр
молоді з інвалідністю «Сильні духом».
04 грудня з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю на базі
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» проведено літературномузичне свято «Добро править світом та об’єднує серця».
04 грудня в приміщенні міської ради розпочав роботу 2-денний семінар
з фахівцями соціальної сфери «Ромське соціальне посередництво, як
інструмент роботи з ромським населенням» за сприяння управління молоді та
спорту міської ради, МБО «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» та
ГО «Міжнародна академія соціальної роботи».
04 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Скіф» - виготовлення годівниць для птахів; ДЮК «Гермес» -
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випуск інформаційної листівки «Батькам про права дітей» в рамках акції
«16 днів проти насильства»; відкрите заняття з хореографії для батьків;
ДЮК «Ровесник» - зустріч з начальником відділу зв’язків з громадськістю
управління патрульної поліції в Кіровоградській області, старшим
лейтенантом поліції Оксаною Білобровою в рамках акції «16 днів проти
насильства».
Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров»я
04 грудня начальник управління охорони здоров'я Оксана Макарук
провела нараду з керівниками лікувально-профілактичних закладів та
лікарями-окулістами. Розглянуто питання про надання офтальмологічної
допомоги мешканцям міста.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

