ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
08 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
08 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 37 питань, з них
прийнято 35 питань, серед яких: про організацію громадських робіт протягом
2019 року; про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про затвердження Програми реалізації вимог Закону
України “Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”; про внесення змін
до рішення виконавчого комітету міської ради від 08 листопада 2012 року
№ 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального
користування м. Кіровограда”; про іменні стипендії міського голови; про
затвердження базової мережі закладів культури м. Кропивницького.
08 січня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про тепловий режим у дитячо-юнацьких
спортивних школах; про прибирання снігу на прилеглих територях;
про проведення спортивних заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста від
нацистських загарбників; про дотримання трудової дисципліни, відповідальне
виконання обов’язків черговими працівниками; про дотримання пожежної
безпеки; про формування списків дітей пільгових категорій; про дотримання
техніки безпеки під час виїздів на змагання, обмеження виїздів у зв’язку зі
складними погодними умовами, користування в зимовий період переважно
залізничним транспортом для виїзду вихованців спортивних шкіл на змагання;
про формування планів спортивно-масових заходів на 2019 рік.
08
січня
заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна
провели нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів
КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на час зимових шкільних канікул; про
організацію заходів з нагоди Дня Соборності України; про постійний контроль
за відвідуванням вихованцями гуртків, спортивних секцій; про дотримання
протипожежних норм і правил, проведення інструктажів з пожежної та
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техногенної безпеки з вихованцями клубів; про контроль за температурним
режимом і санітарним станом прилеглої до клубів території.
08 січня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Закаблуковський В. О. провів
її засідання.
Розглянуті 37 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штрафи – на 23 осіб; закрито – 14 справ; повернуто на
доопрацювання – 3 справи.
Події суспільно-політичного життя
До 75-ї річниці визволення міста Кропивницького (Кіровограда)
від нацистських загарбників
08 січня у приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди
відзначення 75-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників та
передача естафети пам’яті “Слава визволителям України”. Символи
Всеукраїнської та обласної естафет пам’яті «Слава визволителям України»
обласному центру передали представники естафетних груп Черкаської області
та міста Знам’янки.
08 січня відбулось покладання квітів на меморіальному комплексі
“Фортечні вали”. В урочистому заході брали участь: керівництво області та
міста, делегації з районів області - учасники Всеукраїнської та обласної
естафети пам’яті “Слава визволителям України”, військові, представники
громадських організацій, підприємств, установ, закладів, молодь, жителі
міста.
08 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки
населення Юлія Вовк вручили 3 визволителям – мешканцям міста квіти,
подарунки та по 5 тис. грн грошової допомоги кожному.
08 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – відеохроніка «Їх вогнем гартувала війна, про яку не можливо
забути». Присутні переглянули відеосюжети «Кіровоград наш», буктрейлер до
книги «Кіровоград в роки окупації», «Кіровоград 1944». Завершився захід
оглядом книжкової виставки «Місто пам’ятає подвиг своїх визволителів»;
№ 19 – архівна фільмотека «Хай буде пам'ять негасима». Бібліотекарі
оформили книжкову виставку «Визволення Кіровограда. Як це було», на якій
представлено книги і матеріали про перемогу, яка давалась важкою ціною. За
весь період Другої світової війни Кіровоградщина втратила 92860 жителів.
Саме про цей період розповідають книги В. Шурапова «Земний уклін тобі
солдате» та «Ніч над Інгулом», В. Доценка «Щоб пам’ятати», «Подвиг у
спадок», К. Береста «Юність, опалена війною» та «Патріоти»,
Є. Долматовського «Зелена брама», В. Яроша «В небе войны» та інші.
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Читачі поринули в історію, переглядаючи архівні відеоматеріали, книги
та матеріали із газет, які розповідають про тих, кого ми зобов’язані постійно
пам’ятати.
08 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені заходи:
ДЮК «Україна» – покладання квітів вихованцями ДЮКу на меморіальному
комплексі «Фортечні вали»; ДЮК «Чайка» – фотовиставка «Велич Вашого
подвигу – завжди в наших серцях»; ДЮК «Зоряний» – книжкова викладка
«Ваш подвиг ми будемо пам’ятати вічно!»;
ДЮК «Скіф» - година
спілкування.
08 січня о 09.00 Кіровоградська міська організація політичної партії
“Нова держава” організувала ходу від ТЦ “Копілка” по вул. Ушакова до
меморіального комплексу “Фортечні вали” та покладання квітів до Вічного
вогню з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення міста Кіровограда
(Кропивницького) від нацистських загарбників. Кількість учасників —
близько 20 осіб.
Громадсько-політична акція протестного характеру
08 січня о 14.00 біля приміщення Міської ради міста Кропивницького за
ініціативи представників Батьківської ради міста Кропивницького
проводилася акція на захист прав дітей учасників ООС на безкоштовне
харчування у закладах освіти.
Кількість учасників — близько 70 осіб. Серед присутніх були громадські
активісти, військовослужбовці, учасники ООС, члени ГО “Бойове братерство”
та політичної партії “Національний корпус”, представники Громадської ради
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Захід проводився під лозунгами: “Ризикувати життям — достатня ціна за
дитячі обіди?”, “Ми шануємо наших воїнів?!”.
Учасники акції виступили проти рішення Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького “Про організацію харчування учнів та вихованців
закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік”, яким не передбачено пільги
на безкоштовне харчування дітей учасників ООС у закладах освіти міста.
З присутніми зустрілася начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Лариса Костенко, яка надала роз’яснення щодо прийняття
вищезазначеного рішення виконкому.
Представники ініціативної групи у складі батьків та громадських
активістів виступили на засіданні виконавчого комітету, яке проходило в цей
час, із проханням переглянути прийняте рішення та передали лист з вимогою
до міської ради забезпечити безкоштовне харчування дітей учасників ООС
у закладах освіти міста.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

