ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
06 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 березня 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 усиновлення – 1; про встановлення
опіки над малолітньою дитиною – 1; про розгляд заяви подружжя Р** – 1;
про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про влаштування дітей
до дитячого будинку «Наш дім» та сім'ї патронатного вихователя – 4;
про надання дозволів – 7.
06 березня 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 – 4 (призначено - 4); житлових субсидій – 84 (призначено
- 74), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1
(не призначено) та пільг – 3 (призначено - 3).
06 березня за участю
голови Подільської районної
у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про щеплення домашніх тварин проти сказу; про
видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та іншим категоріям громадян; про співпрацю територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Подільського району міста Кропивницького з головами квартальних комітетів
Подільського району міста Кропивницького.
Діалог влади з народом
06 березня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань: затвердження
документів на земельну ділянку під будівництво гаража, виділення земельної
ділянки для будівництва індивідуального житла, руйнування дороги по
вул. Братиславській, узаконення добудови до будинку, підписання технічної
документації.
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06 березня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань:
виділення та продовження оренди земельних ділянок під розміщення гаражів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
06 березня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся
святковий концерт «Весняне рандеву» з нагоди Міжнародного жіночого дня
для працівників закладів освіти міста.
06 березня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 відбувся
захід з нагоди Міжнародного жіночого дня «Чарівний кіномаскарад».
06 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня: ДЮК «Чайка» – виставка
дитячих малюнків «Моя матуся», «Моя бабуся»; ДЮК «Зоряний» – конкурс
портретів «Моя матуся – найкраща»; ДЮК «Чайка» – ігрова розважальна
програма до Міжнародного жіночого дня.
06 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 6 - голосні читання «Марафон шевченківськівських віршів». Діти
дізналися про цікаві факти із життя поета, грали в літературні ігри та
декламували вірші;
№ 11 – день генія «Багатогранність Шевченка». Літературна година
«Віч-на-віч з Шевченком» познайомила юних користувачів з цікавими і
маловідомими фактами з життя поета. Діти отримали чимало нових вражень
від участі у Шевченківських читаннях «Слово Кобзаря – устами нащадків» та
долучилися до челенджу «Мій друже, це Шевченко». Літературна вікторина
«Єднає душі слово Кобзаря» та конкурс «Розгадай кросворд за творами
Шевченка» надала присутнім можливість проявити свої знання творчості
поета. Юні художники відобразили мрії Шевченка в своїх малюнках, які були
представлені на виставці. Захід наблизив образ Великого Кобзаря до юного
покоління, зробив його доступнішим і зрозумілішим для сучасного читача;
№ 2 – літературна ікебана «Шевченковий світ в буянні фарб, сплетінні
слів». Учні читали вірші Шевченка, милувались його живописними творами,
а також переглянули відео про Тараса Григоровича «Обличчя історії. Тарас
Шевченко», «Богдан Ступка читає вірш «Чи то недоля та неволя». Прозвучали
пісні на слова Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий», «По діброві вітер
віє», «Думи мої…», «Бандуристе, орле сизий…». Завершився захід оглядом
книжкової виставки «Спіши у світ Шевченкового слова»;
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№ 4 – літературно-поетична композиція «Єднаймо душу словом
Кобзаря». Ведуча літературно-поетичної композиції розповіла присутнім про
коротку, але величну долю поета, допомогла глибше усвідомити художню
цінність його творчості. Шанувальники Шевченкового слова приємно вразили
вибором поезій та їх чуттєвим виконанням. Серед прочитаного – уривки з поем
«Катерина» та «Сон», вірші «І золотої, й дорогої», «Садок вишневий коло
хати», «Мені тринадцятий минало» та інші поезії;
№ 1 – літературна вітальня «Ясоччина книжка». Захід був присвячений
презентації дитячих книг «Чарівна країна дитячих книг». Особливу увагу було
приділено збірці віршованих оповідань Наталі Забіли «Ясоччина книжка», яка
цього року святкує свій літературний ювілей – 85-річчя з дня видавництва.
Бібліотекарі розповіли дітям про письменницю, якій належить одне з почесних
місць в історії української дитячої літератури. Разом з малечою прочитали та
обговорили оповідання зі збірочки «Ластівки».
06 березня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 проведено
«Олімпійський день здоров'я». Захід організовано за співпраці управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення НОК України в
Кіровоградській області та адміністрації ЗОШ № 2.
Школярі продемонстрували вправність у спортивних конкурсах та
відповіли на запитання олімпійської вікторини. Команди-учасниці
нагороджені дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького. Для загальноосвітньої школи організатори спортивного
свята вручили літературу на олімпійську тематику, а всі юні спортсмени
отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського
комітету України.
06 березня в КДЮСШ № 3 з нагоди Міжнародного жіночого дня
проведено першість спортивної школи з тенісу настільного серед юнаків та
дівчат. Переможцями турніру стали Тимофій Усок і Анастасія Дуброва.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від організаторів спортивного заходу.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
06 березня 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: Київської, Кременчуцької, Вокзальної, Академіка
Корольова, Дворцової, Братиславської, Олени Теліги, Мічурина, Юрія
Краснокутського, Вадима Височина, Авіаційної, Великої Пермської,
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Михайлівської, Микитенка, Інтернаціональної, Нижньої П’ятихатської,
Яновського. Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
26 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Ситуація на споживчому ринку
06 березня 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, Держпродспоживслужби, працівників
поліції та міської дружини проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вул. Космонавта Попова (біля поліклініки № 5)
щодо
припинення
несанкціонованої
торгівлі
продовольчими
та
непродовольчими товарами.
Під час рейду було припинено несанкціоновану торгівлю
плодоовочевою продукцією та рибою по вул. Космонавта Попова.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
порушення, за торгівлю з рук у невстановлених місцях працівником поліції
складено 1 протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Соціальна політика
06 березня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція
з державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам за березень 2019 року у сумі 18 405,3 тис. грн,
яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту
населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільському
району – 6 179,1 тис. грн, Фортечному району – 12 226,2 тис. грн.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО
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