ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
24 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
24 квітня 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:
депутат
міської
ради
Цертій О.М., керівники виконавчих органів міської ради, представники
засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про деякі питання утримання зелених насаджень
у місті Кропивницькому; про внесення змін до рішення міської ради від
15 березня 2017 року № 830 «Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки»; про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня
2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021
роки»;
про внесення змін до Комплексної схеми розміщення
архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності
в м. Кропивницькому»; про внесення змін до Генерального плану міста
Кіровограда (Кропивницького) та Плану зонування території міста
Кіровограда (Кропивницького); про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про розгляд заяви – 1; про надання дозволів – 12.
24 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу фізичної культури
та спорту управління молоді та спорту.
У конкурсному відборі брав участь один претендент.
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Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити
Мельниченко Наталію Сергіївну на посаду головного спеціаліста відділу
фізичної культури та спорту управління молоді та спорту.
24 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко, відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення.
Розглянуті 16 звернень громадян. Погоджено надати телетюнери
14 громадянам, відмовлено в надані телетюнерів одному громадянину,
направлено на доопрацювання 1 звернення.
24 квітня відбулося спільне засідання районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення
при
виконавчому
комітеті
Фортечної
районної
у
м. Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 14 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію
заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість по економічно активних підприємствах станом на
23 квітня 2019 року складає 748,2 тис. грн.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
24 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось 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 – 13 (призначено - 13); житлових субсидій – 34
(призначено - 26), державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 2 (призначено - 2), пільг – 1 (призначено - 1).
24 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання
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адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної
у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 18 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
На 14-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 4 справи закрито.
Діалог влади з народом
24 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 6 заявників з питань: роботи ринку «Європейський»
та надання дозволу на здійснення сезонної торгівлі овочами.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
24 квітня о 12.00 біля пам'ятного знака Хачкар Спілка вірмен України
в Кіровоградській області провела мітинг з нагоди річниці трагедії
вірменського народу на території Османської імперії 1915-1923 років.
У заході брали участь: секретар міської ради А.Табалов, начальник
управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації В.Останній,
керівник Спілки вірмен України в Кіровоградській області Т.Хачатрян,
голова Спілки вірменських жінок України в Кіровоградській області
А.Тадевосян,
представники
вірменської
національної
спільноти,
громадськість міста.
Захід закінчився покладанням квітів до пам’ятного знака Хачкар.
Кількість учасників — до 60 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23-24 квітня на стадіоні «Зірка» проходив командний чемпіонат
України з легкої атлетики серед спортсменів 2002 р. н. і молодших. Змагання
зібрали 738 атлетів з усіх регіонів України, в т.ч. 15 вихованців
«КДЮСШ № 2» Міської ради міста Кропивницького. Найкращий результат
продемонстрували Катерина Матюнічева - 12 мiсце в штовханні ядра та
Валентина Рисленко - 17 мiсце в змаганнях із метання диску.
24 квітня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 30 за ініціативи
депутата міської ради Сергія Кріпака проведено загальношкільний
«Олімпійський день здоров'я». У заході, організованому за співпраці
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення
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Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
брали участь біля 200 дітей. Під час спортивного свята школярі змагалися в
естафетах на спритність, влучність, кмітливість та перевірили свої знання,
відповідаючи на запитання вікторини на олімпійську тематику.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а навчальному закладу
організатори спортивного свята вручили літературу на олімпійську тематику.
24 квітня відділом сім’ї та молоді управління молоді та спорту
проведено міський чемпіонат з Брейн - рингу серед студентських команд
вищих навчальних закладів міста (весняний сезон).
24 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Чайка» – майстер-клас з виготовлення писанок до
Великодніх свят; ДЮК «Гірник» – висадка квітів на клумбах біля клубу;
ДЮК «Зоряний» – слайд-бесіда «Чорнобиль не має минулого».
До 33-х роковин Чорнобильської трагедії
24 квітня в приміщенні міської ради відбулися урочистості з
відзначення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З ветеранами-чорнобильцями та вдовами загиблих героїв–ліквідаторів
зустрілися міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій
Табалов та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Наталія Дзюба. Ліквідаторам аварії на ЧАЕС вручили відзнаки міської
ради та її виконавчого комітету, а 17 чорнобильцям, що мають інвалідність
першої групи, та 217 вдовам померлих ліквідаторів - матеріальну допомогу
по 1 тис. грн кожному.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
24 квітня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вул. Космонавта Попова щодо
припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою та молочною
продукцією, а також штучними квітами була призупинена. За порушення
Правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено 6 протоколів
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
за торгівлю з рук у невстановлених місцях працівником поліції складено
1 протокол за статтею 160 .
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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.
Житлово-комунальна сфера
24 квітня 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: Автолюбителів, Андріївської, Комарова, Пацаєва,
Космонавта Попова, Героїв України, Соборної, Генерала Жадова,
Леваневського, Генерала Родимцева, Полтавської, Сєдова, Шатила, Олени
Бур’янової, Вознесенської, проспекту Перемоги, площі Дружби народів та
провулків Ковалівського та Голубиного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та
видано 19 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
24 квітня в актовій залі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 –
дитячий юнацький центр «Лідер» з метою формування у дітей свідомого
ставлення до дотримання правил безпеки життєдіяльності відбувся
заключний етап міського фестивалю дружин юних пожежних.
У заході брали участь команди закладів загальної середньої освіти
міста. Переможцем змагань стала команда ДЮП комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер».
24 квітня комунальним закладом «Центр дитячої та юнацької
творчості» організовано відбірковий етап міського конкурсу хореографічного
мистецтва «Танцююче місто». Захід проходив на базі комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості». У
конкурсі брали участь 450 учасників з 13 хореографічних колективів
загальної середньої освіти та позашкільних закладів м. Кропивницького.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

