ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
16 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
16 січня 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: секретар міської ради Табалов А.О.,
керуючий справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від
29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати
апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету,
виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами); про
затвердження на посаді Вергуна О.С.; про затвердження на посаді
Паливоди А.А.; про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня
2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради сьомого скликання»; про затвердження Статуту
територіальної громади міста Кропивницького; звіт про роботу постійної
комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за
2018 рік; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про встановлення опіки над малолітньою
дитиною – 1; про продовження дії висновку щодо доцільності поповнення
дитячого будинку сімейного типу Іванових – 1; про доцільність позбавлення
батьківських прав – 1; про визначення порядку участі у вихованні та
спілкуванні з дітьми – 1; про визначення місця проживання дитини – 1; про
надання дозволів – 5.
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16 січня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення вакантних посад у відділ з питань праці та в управління
комунальної власності.
У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити
Гончар Наталію Павлівну на посаду спеціаліста І категорії відділу з питань
праці та Тихоненко Інну Віталіївну на посаду головного спеціаліста відділу
орендних відносин та формування комунального майна управління
комунальної власності; зарахувати Гандзюк Інну Василівну та Лакатоша
Вадима Івановича до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста
відділу орендних відносин та формування комунального майна управління
комунальної власності.
16 січня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської
районної у м. Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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: державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям – 4 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 4 (призначено - 4); житлових субсидій – 99 (призначено
- 75) та пільг – 1 (призначено - 1).
Діалог влади з народом
16 січня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питань: призупинення
договору оренди земельної ділянки, надання матеріальної допомоги,
житлового питання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 січня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено уроки здоров’я «Ні – алкоголю та наркоманії».
16 січня у бібліотеці-філії № 1 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено святковий вернісаж «Біла,
сніжна, ніжна».
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Учасники заходу брали участь у складанні опису-розповіді про зиму,
читали вірші, слухали пісні, переглянули цікаві відеосюжети про зиму.
Бібліотекарі підготували книжкову викладку «Зимонька-зима» та ознайомили
дітей з літературою про зиму, зимові свята.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
16 січня 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: Великої Перспективної, Чайковського,
Криничуватої, Озерної Балки, Руслана Слободянюка, Кільцевої, Пилипа
Хмари, Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, Шевченка, Тараса
Карпи, Пашутіна, Холодноярської, Короленка, провулків Мирного та
Достоєвського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
та видано 45 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
16 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса Костенко
провела нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про роботу офіційних веб-сайтів закладів освіти;
про порядок і термін розміщення додатків до річного плану та звітів про
укладені договори відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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