ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
15 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
15 травня 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,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від
19.03.2019 № 2441 «Про делегування прав замовника комплексної
електрифікації територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та
Курінного
у
м.Кропивницькому
ТОВ
«Кіровоградська
обласна
енергопостачальна компанія»; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
15 травня 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 припинення соціального
супровіду – 2; про надання висновку бути опікуном – 1; про доцільність
повернення дитини на виховання матері – 1; про затвердження
індивідуального плану – 1; про розгляд заяви батьків-вихователів К. – 1;
про визначення порядку участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними - 2;
про визначення місця проживання дітей - 1; про надання дозволів – 7.
15 травня 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 – 7 (призначено - 7); житлових субсидій – 5
(призначено - 4),
державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено - 1) та пільг – 3 (призначено - 3).
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15 травня за участю голови Подільської районної у місті
Крпивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про соціальний захист дітей; про порядок
призначення субсидій на літній період; про співпрацю ТОВ «Екостайл»
з головами квартальних комітетів в період проведення місячника
з благоустрою; про надання інформації щодо стану адресного господарства у
квартальних комітетах Подільського району міста Кропивницького; про
приведення власниками індивідуальних житлових будинків прилеглої
території до належного санітарного стану.
15 травня відбувся семінар з головами квартальних комітетів
Фортечного району м. Кропивницького.
Розглянуті питання: про співпрацю управління з питань захисту прав
дітей міської ради з головами квартальних комітетів Фортечного району міста
Кропивницького; про порядок призначення
житлових субсидій; про
реалізацію прав ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та осіб
з інвалідністю на забезпечення санаторно – курортним лікуванням.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
15 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Ровесник» – виставка дитячих малюнків «Моя родина – моя
фортеця» до Дня сім’ї; ДЮК «Гірник» – майстер-клас із сценічного макіяжу
«Сам собі візажист».
15 травня у бібліотеці-філії № 1 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено народознавчу годину
«Дивосвіт родинних оберегів».
Під час заходу читачі дізналися про берегинь та обереги - давні добрі
символи нашого народу. Підсумком заходу була презентація книжкової
викладки «Про українські традиції».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
15 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вул. Бєляєва (біля будинку № 7 та біля
магазину «АТБ») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою та молочною
продукцією, м’ясним фаршем було припинено. Спеціалістом спецінспекції
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вручено 2 попередження та складено 3 протоколи за статтею 152 за
порушення Правил благоустрою міста, працівником поліції складено
1 протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення за торгівлю з рук у невстановлених місцях.
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
15 травня 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: Короленка, Панаса Михалевича, Вадима Височина,
Мічуріна, Павла Сніцара, Чайковського, Єгорова, Архангельської, Академіка
Тамма, Євгена Тельнова, Академіка Корольова, Тараса Карпи, Бєляєва,
Нижньої П’ятихатської, Волкова, Вокзальної, Євгена Маланюка, Пацаєва,
проспектів Університетського, Перемоги, Винниченка та провулку
Чайковського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
19 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
15 травня під головуванням начальника управління освіти Лариси
Костенко відбулося перше засідання комісії для проведення конкурсного
відбору на посади
педагогічних працівників комунальних установ
«Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста Кропивницького,
«Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста Кропивницького та на
посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 3»
Міської ради міста Кропивницького.
15 травня в Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті
відбувся симпозіум з проблеми «Захист авторських прав на розробки
робототехніки та 3D моделювання».
Начальник організаційного відділу

О.РАЗУМЕНКО

