ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
06 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
06 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Розглянуто питання: про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік;
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 порядок використання коштів на охорону об’єктів культурної
спадщини; про затвердження Порядку виявлення безхазяйного майна та
відумерлої спадщини на території міста Кропивницького; про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763
«Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки».
Не підтримано електронну петицію від 26.10.2018 щодо дозволу
індивідуального опалення поквартирно та створення програми переходу міста
на автономне опалення.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 грудня проведенно черговий тематичний семінар для адміністраторів
та працівників Центру надання адміністративних послуг міста
Кропивницького на тему: «Психологія та етика ділового спілкування».
Події суспільного-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
05-06 грудня в комунальному закладі «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 22» та в навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»
проведено «Олімпійський день здоров'я» - «Olympic Lab», присвячений Дню
Збройних сил України.
У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського
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комітету України в Кіровоградській області, брали участь близько
200 учасників. Юні спортсмени змагалися у спортивних конкурсах,
перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Також учні відвідали кімнату спортивно-патріотичної слави. Під час
екскурсії вчитель фізичної культури даного навчального закладу, чемпіон
України з боксу Валерій Пузир провів з учнями бесіду та розповів про свою
спортивну кар’єру.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від обласного відділення НОК України.
06 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Юність» - бесіду про правила поведінки в зимовий період в
громадських місцях; ДЮК «Ровесник» - виховну годину «Є така професія
Батьківщину захищати»; ДЮК «Зоряний» - «круглий стіл» на тему: «Права і
обов’язки батьків і дітей» в рамках акції «16 днів проти насильства»;
ДЮК «Гірник»
- виховний захід «Запобігання торгівлі людьми» з
вихованцями ДЮКів «Гірник» та «Вогник з переглядом відеоролику.
До Дня Збройних сил України
06 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України на території військових
частин А0680, А1840, Кіровоградського обласного військового комісаріату,
Кропивницького міського військового комісаріату відбулися урочисті
шикування особових складів. З теплими словами вітань на адресу
військовослужбовців та працівників ЗСУ від імені міського голови міста
Кропивницького Андрія Райкович звернувся завідувач сектора мобілізаційної
роботи та територіальної оборони міської ради Віктор Лєвашов.
За особистий внесок у справу захисту державного суверенітету та
територіальної цілісності України, високий професіоналізм, активну
громадську позицію та з нагоди Дня Збройних сил України Грамотами міської
ради та виконавчого комітету міста Кропивницького, а також цінними
подарунками нагороджено військовослужбовців зазначених військових
формувань.
06 грудня в закладах освіти відбулися тематичні заходи з нагоди
відзначення дня Збройних сил України: виховні години «Український воїн –
приклад для наслідування»; «круглі столи» на тему: «Я знаю героїв своєї
країни»; зустрічі з представниками Збройних сил України; тематичні виставки
в шкільних бібліотеках.
06 грудня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
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– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” з нагоди Дня
Збройних сил України відбулося патріотично-спортивне свято «Україні
віддані серця» за участю десяти воїнів 3-го окремого полку спеціального
призначення ім. князя Святослава.
06 грудня у бібліотеці-філії № 1 МЦБС було проведено бесіду-діалог зі
старшокласниками «Військова служба – поклик долі».
До Міжнародного дня людей з інвалідністю
05 грудня секретар міської ради Андрій Табалов вручив грошову
допомогу 69 членам обласної організації УТОС по 1000 грн кожному з нагоди
Міжнародного дня людей з інвалідністю.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
06 грудня 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 та міської дружини проведено рейдове
відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Вокзальній (біля будинку
№ 37/16).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення Правил благоустрою міста).
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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