ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
09 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 квітня за участі заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулася
інструктивно –
методична нарада з питання проходження комплексної перевірки Міської
ради міста Кропивницького та її виконавчих органів щодо виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки в м. Кропивницькому.
Під час наради керівникам виконавчих органів міської ради були
представлені члени комісії та визначені основні завдання перевірки.
09 квітня відбулася прес-конференція т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко, яка
розповіла про закінчення опалювального сезону 2018/2019 років, та
начальника управління розвитку транспорту та зв'язку Віктора Житника,
який проінформував про рух транспорту під аркою по вулиці Ельворті.
09 квітня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про участь у Всеукраїнській акції «Чисте довкілля»
та акції з висадження дерев у м. Кропивницькому; про проведення змагань
серед школярів «Спортивне місто – здорова нація»; про підготовку
до проведення чемпіонату України з велоспорту; про внесення змін до
статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про хід навчально-тренувальної
роботи; про завершення опалювального сезону та інші.
09 квітня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела 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 наступний тиждень, в т.ч. до Дня
довкілля; про заходи щодо збереження життя та здоров’я вихованців; про
постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних
секцій, температурним режимом та протипожежним і санітарно-технічним
станом в приміщеннях закладів.
09 квітня під головуванням начальника управління соціального
захисту населення Віктора Закаблуковського відбулося засідання
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адміністративної комісії при виконавчому комітеті Фортечної районної у м.
Кропивницькому ради.
Розглянуті 19 адміністративних справ, по яких винесено рішення:
накладено штраф – на 6-х осіб; закрито – 13 справ; повернуто на
доопрацювання – 2 протоколи.
Діалог влади з народом
09 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 7 заявників з питань: благоустрою зупинок
громадського транспорту, зовнішнього освітлення вулиць, грейдерування
доріг та надання дозволу на відключення від системи централізованого
опалення з метою встановлення автономного опалення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 квітня в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр проведено «Олімпійський день
здоров'я», присвячений Всесвітньому дню здоров’я. У заході, організованому
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
навчального закладу, брали участь 90 юнаків та дівчат.
Школярі продемонстрували вправність у спортивних естафетах і
виявили грунтовні знання, відповідаючи 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 юним спортсменам – сувеніри від обласного відділення Національного
олімпійського комітету України.
09 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф» – конкурс малюнків до Дня космонавтики;
ДЮК
«Юність»
–
година
спілкування
«Особиста
гігієна»,
ДЮК «Старт» – година спілкування «Вирішуємо конфлікти мирно».
Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров»я
09 квітня в актовому залі дитячої міської поліклініки начальник
управління охорони здоров’я Оксана Макарук провела нараду з головними
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лікарями закладів охорони здоров'я комунальної власності міста,
заступниками головних лікарів з медичної частини, завідувачами
амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, міським позаштатним
терапевтом.
Розглянуті питання: про роботу відділення амбулаторного гемодіалізу
комунального закладу "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни"; про алгоритм
направлення пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю на замісну
ниркову терапію.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

