ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
23 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
23 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 керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про затвердження Програми капітального
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на
2019 – 2021 роки; про делегування прав замовника комплексної електрифікації
територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного
у м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна
компанія»; про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2018-2020 роки; звіт за 2018 рік про виконання Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки; про
регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 січня міський голова Андрій Райкович провів оперативну нараду з
керівниками виконавчих органів міської ради та визначив основні завдання на
поточний рік.
Зокрема, міський голова поставив чітке завдання вчасно розпочати всі
будівельні і ремонтні роботи на об’єктах комунальної власності. Перш за все
це стосується реконструкції шляхопроводу по вулиці Ельворті та завершення
будівництва багатоповерхового житлового будинку по вулиці Генерала
Жадова. Управлінню охорони здоров’я необхідно реалізувати проект
перетворення СМСЧ-19 у повноцінну міську лікарню. Продовжуватиметься і
реалізація програми з відновлення шкільних спортивних залів.
Андрій Райкович зазначив, що потрібно взяти під особливий контроль
перехідні з 2018-го року об’єкти дорожнього будівництва: вулиці Тютюшкіна,
Братиславську та Короленка.
Міський голова наголосив, що підготовка до тендерів має бути якісною
та відповідальною, аби вони проводились з першого разу, і будівництво
об’єктів починалося вчасно.
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Головному управлінню житлово-комунального господарства доручено
відповідально поставитись до розчистки міста від снігу. В першу чергу
звернути увагу на розчищення під’їзних шляхів і прилеглих територій до
лікувальних та навчальних закладів.
23 січня 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 взяття сім'ї під соціальний
супровід – 1; про затвердження індивідуального плану – 1; про встановлення
опіки над малолітніми дітьми – 2; про малолітнього П**– 1; про встановлення
опіки над майном дитини – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав
– 1; про стан виконання батьківських обов'язків – 1; про визначення місця
проживання дитини – 1; про влаштування дитини до Будинку дитини – 1;
про надання дозволів – 6.
23 січня начальник управління торгівлі та побутового обслуговування
населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій Сергій Горбовський провів робочу нараду з керівниками 16 ринків
міста за участі представників спеціалізованої інспекції, управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління торгівлі
та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій, Кропивницького міськрайонного відділу
УДСНС України у Кіровоградській області, Кропивницького міського
управління Головного управління Держпродспоживслужби.
Розглянуті питання: про дотримання керівниками ринків усіх форм
власності чинного законодавства щодо правил протипожежної безпеки,
санітарних норм та основних принципів і вимог до якості та безпечності
харчових продуктів; приведення до належного санітарного стану закріплених
та прилеглих до ринків територій (розчищення та вивезення снігу на
спеціально відведені майданчики).
23 січня 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 – 8 (призначено - 8); житлових субсидій – 111
(призначено - 78), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та
пільг – 1 (призначено - 1).
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23 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 5 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Правил благоустрою міста.
За рішенням комісії 4 справи закрито, розгляд одного протоколу
перенесено на наступне засідання.
Події суспільно-політичного життя
До Дня Соборності України
23 січня у бібліотеці-філії № 6 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено коментований перегляд
документального фільму «Акт Злуки: естафета єднання».
Організатори заходу після перегляду історично-документальних кадрів
фільму розповіли про історію цього свята та ознаки поняття «соборність».
Також в бібліотеці була представлена книжкова виставка «На шляху до
соборності України».
23 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи
з нагоди Дня Соборності України: ДЮК «Юність» – тематична година,
ДЮК «Зоряний» – виховна година «Україна – соборна
держава»,
ДЮК «Надія» – година спілкування.
23 січня в навчально-виховному комплексі „Кіровоградський колегіум –
спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад – центр естетичного виховання” проведено «Олімпійський день
здоров'я», присвячений Дню Соборності України та 100-річчю проголошення
Акту злуки УНР та ЗУНР.
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
комітету України в Кіровоградській області, брали участь 120 школярів.
Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів школярам про державне свято України – День
Соборності, історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та відомих
спортсменів-олімпійців з Кіровоградщини.
Потім діти змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої знання,
відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
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Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та
спорту, а також отримали призи від обласного відділення НОК України.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
23 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, Озерної Балки, Руслана
Слободянюка, Дніпровської, Кільцевої, Генерала Жадова, Героїв України,
Вокзальної, Соборної, Академіка Тамма, Бєляєва, Космонавта Попова,
Пацаєва, Шевченка, Тараса Карпи, Преображенської, Шульгиних, Дворцової,
Декабристів, Архангельської, В’ячеслава Чорновола, Короленка, Романа
Шухевича та провулку Лісного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
та видано 43 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
23 січня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про підсумки проведення міського етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 н.р.;
про підсумки проведення січневої Інтернет-конференції; про підсумки
підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження
курсів та участі у семінарах при комунальному закладі «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського»; про підсумки проведення місячника морально-правового
виховання.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

