ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
03 - 05 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
03 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського
відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.
На засіданні комісії були присутні заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Паливода А.А., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації.
На комісії розглянуті такі питання:
про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1194 «Про затвердження Міської програми профілактики та протидії
злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»;
про незабезпеченість галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького;
про забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання
медичними препаратами;
про внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року
№ 309 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку
м. Кіровограда на період до 2020 року»
про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
за 2018 рік;
про встановлення транспортного податку на 2020 рік;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькомуна 2018 – 2020 роки
(в новій редакції)»;
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 рішення міської ради від 17 січня 2017 року
№ 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»;
про внесення доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017
року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку
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житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021
роки»;
про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла)
кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження
енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках,
на 2019-2022 роки;
про затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на
території міста Кропивницького на 2019-2023 роки;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та
збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки;
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 виконання бюджету міста Кропивницького за перший квартал
2019 року;
про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік».
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 02 по 04 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 409 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
728 консультацій.
02 та 03 травня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького було 22 громадянина з питань: усиновлення – 2; опіки та
пілування –5; майнових питань - 4; визначення місця проживання – 2;
соціально-правового захисту дітей – 7; визначення порядку участі у вихованні
– 2.
Проведено 2 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників
поліції; складено 2 акти обстеження житлово-побутових умов проживання
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 1 – у сім'ях опікунів
(піклувальників). У ході рейду вилучено з сім'ї 2-х дітей та влаштовано до
міської лікарні. Взято участь у знайомстві дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, з батьками-вихователями. Спеціалісти управління
брали участь у 5 судових засіданнях (кримінальні справи відносно
неповнолітніх — 3, визначення місця проживання дитини -2).
Діалог влади з народом
03 травня на «гарячій лінії» міського голови чергувала заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, яка
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відповіла на 3 дзвінки з питань: заміни стільців і парт в навчальних закладах,
видачі ліків в аптеках міста за електронними рецептами, залучення учнів шкіл
міста до громадських робіт під час літніх канікул.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 01 по 04 травня в м. Кам’янське проходив Кубок України з плавання
серед спортсменів з інвалідністю. У змаганнях брали участь 175 учасників з
22-х команд. Вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького Ольга Свідерська виборола золото (50 м вільний стиль), дві
срібні нагороди (50 м комплексне плавання та 50 м брас) та бронзову нагороду
(50 м спина), а ії одноклубник Андрій Деревінський виборов дві золоті
нагороди (50 м вільний стиль та 100 м вільний стиль).
03 травня в смт. Олександрiвці проходив чемпiонат Кiровоградськоï
областi з легкоï атлетики серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали участь 120
учасників. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 2» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького завоювали 6 золотих, 4 бронзові та 4 срібні нагороди.
03 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Гірник» - відкрите заняття «Гімнастика на свіжому повітрі»;
ДЮК «Чайка» – змагання з настільного тенісу; ДЮК «Зоряний» – змагання з
шашок.
04 травня в місті Полтаві проходив Всеукраїнський турнір з тхеквондо
(ВТФ) «Кубок Чемпіонів». У змаганнях брали участь 337 учасників з
8 областей. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 2» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького Антон Синюк зайняв І місце у своїй віковій та ваговій
категорії.
04 травня у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького відбулася акція пам'яті «Тихі зорі вічної
пам'яті…» з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні. Під час акції бібліотекарі знайомили користувачів з
літературою про приклади мужності й героїзму воїнів у роки війни. Нагадали,
що у нас спільні цінності – патріотизм, гідне вшанування борців проти
нацизму часів Другої світової війни, а у світлі сьогоднішніх подій –
територіальна цілісність держави, згуртованість суспільства.
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04 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Промінь» - міський чемпіонат з військово-патріотичного
хортингу «Кращий з кращих»; ДЮК «Мрія» – змагання з таеквондо І.Т.Ф.
«Сила та здоров’я»; ДЮК «Моноліт» – змагання з армспорту «Сила та
здоров’я»; ДЮК «Скіф» – виховний захід «Ці грізні роки в пам’яті нашій
назавжди» до Дня пам’яті та примирення; ДЮК «Україна» – баскетбольний
турнір серед вихованців клубу.
05 травня в спортивній залі «Ікар» проходив турнір з баскетболу 3х3,
присвячений Дню пам’яті та примирення та з нагоди 74-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні. Учасниками змагань стали 7 команд.
В
запеклій боротьбі перше місце завоювали баскетболісти з команди «Поляна»
(«КДЮСШ № 1»). Срібні нагороди виборола команда «Волки»
(«КДЮСШ № 4»). Третє місце посіли баскетболісти з команди
«Барбі»
(СК «Ікар»). Переможці й призери змагань нагороджені дипломами
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та медалями
від обласного відділення НОК України.
05 травня в ДЮК «Надія» комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведені змагання з таеквондо І.Т.Ф. «Сила та здоров’я».
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 02 по 03 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
15-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 21 протокол про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 13 попереджень.
Ситуація на споживчому ринку
03 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» у
складі спеціалістів управління торгівлі та побутового обслуговування
населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького,
Кропивницького міського управління Держпродспоживслужби, працівника
поліції, міської дружини міста Кропивницького та за участю представників
ЗМІ проведено рейд — відстеження з припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля
ринку «Центральний») та по вул. Вокзальній (біля будинку №37/16). Під час
проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля була частково
призупинена.
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За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 12 протоколів за статтею 152, за торгівлю з рук у невстановлених
місцях працівником поліції – 2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
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.

Начальник організаційного відділу

О. РАЗУМЕНКО

