
 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

                                  05 червня 2019 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького

сьомого скликання

05 червня 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

29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати

апарату  Міської  ради  міста  Кропивницького  та  її  виконавчого  комітету,

виконавчих  органів  Міської  ради  міста  Кропивницького»  (зі  змінами);

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 регулювання

земельних відносин.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

05  червня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань

діяльності  виконавчих  органів  ради  Наталії  Дзюби відбулося  засідання

комісії з питань захисту прав дитини. 

 Розглянуті  питання: про  встановлення  опіки  над  малолітніми

дітьми  – 4; про визначення місця проживання дітей  - 2;   про призначення

уповноваженої  особи  –  1; про  доцільність  взяття  сімей  під  соціалький

супровід – 2; про надання дозволів – 10.

05 червня  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.

Розглянуто та погоджено 7 звернень громадян.

05 червня під головуванням заступника голови Подільської районної

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії

з  питань  призначення  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
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сім’ям,  соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам,  житлових

субсидій та пільг. 

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо

переміщеним  особам  –  6  (призначено  -  5);  житлових  субсидій  –  6

(призначено - 4)  та пільг – 3 (призначено - 3).

05  червня за  участю  голови  Подільської  районної  у  місті

Кропивницькому  ради  Руслана  Фросіняка   відбувся  семінар  голів

квартальних комітетів Подільського району. 

Розглянуті  питання: про  запровадження  пілотного  проекту  щодо

супроводу  осіб  з  інвалідністю  І  групи  по  зору  у  територіальному  центрі

соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Подільського

району  міста  Кропивницького; про  порядок  надання  пільг  на  житлово-

комунальні  послуги;   про  співпрацю  ТОВ  «Екостайл»  з  головами

квартальних комітетів; про Програму боротьби з амброзією полинолисною

на  території  міста  Кропивницького  на  2019 - 2023  роки; про  участь  у

міському конкурсі на «Кращий благоустрій будинків приватного сектора»;

про  приведення  власниками  індивідуальних  житлових  будинків  прилеглої

території до належного санітарного стану.

Події суспільно-політичного життя

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

05  червня  в  комунальному  закладі  «Об’єднання  дитячо-юнацьких

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені

заходи:  ДЮК  «Гірник»  –  екзамен  з  хореографії  в  зразковому

хореографічному  ансамблі «Аеліта»;  ДЮК  «Ровесник»  –  екзамен  з

хореографії в зразковому хореографічному ансамблі «Метелиця».

05 червня 25 дітей пільгових категорій міста Кропивницького виїхали

на  відпочинок  та оздоровлення  до  ТОВ  «ДЗОВ  «ДРУЖБА»,  який

розташований  у с.  Войнівка  Олександрійського  району  Кіровоградської

області на І зміну                   з 05 червня по 25 червня 2019 року.

 05  червня у  бібліотеках-філіях  міської  централізованої  бібліотечної

системи міста Кропивницького були проведені заходи:

центральна біліотека - «Бібліотека під парасолькою» в рамках проекту

«Іноваційні  послуги  громаді».  В  заході  брали  участь  заступник  міського

голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Андрій  Паливода  та

начальник управління культури і туризму Анна Назарець. 

Головною метою проекту є розширення переліку бібліотечних послуг,

наближення  їх  безпосередньо  до  мешканців,  розвиток  соціального

партнерства та створення читальні під відкритим небом.
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Найбільше  раділи  «Бібліотеці  під  парасолькою»  маленькі

кропивничани. На свіжому повітрі  діти цікаво та весело провели час. Вони

виконали  руханку,  продемонстрували  свої  знання  з  іноземної  мови,

малювали, грали в настільні ігри;

№ 2 – літературний монтаж «Земля – наш спільний дім. Бережи свою

планету!». Юнаки  та  дівчата  переглянули  відеосюжети  та  взяли  участь

у екологічному марафоні, що складався з 5-ти кіл, серед яких: «Подумай –

відгадай»,  «Овочеве  коло»,  «Загадки»,  «Хитромудрі  запитання»  та  «Бліц-

турнір».

№  2  –  майстер-клас  з  психології  «Секрети  жінки».  Психолог

поговорила  з  учасниками  заходу  про  стереотипи  жінок,  які  існують  в

сучасному  суспільстві,  провела  вправу  по  колу  «5  речей,  які  приносять

задоволення  жінці  у  сімейному  житті».  З  цікавістю  дівчата  прослухали

інформаційне  повідомлення  «Мови  кохання»  та  дізналися  про  3  правила

сумісності пари, над якими американські вчені працювали 10 років;

№  6  –  бібліопікнік  «Веселися,  грай  і  книжечки  читай!».  Дітлахам

запропонували книжкові «частування» з цікавими назвами. Юним читачам

було  цікаво  переглядати  «книжкове  меню»  бібліотечного  пікніка:

«пізнавальний  гарнір»  -  знайомство;  «коктейль  казковий»  -  відгадування

загадок  та  літературні  ігри;  «десерт  фірмовий»  -  перегляд  мультфільмів;

«національна страва» - перегляд журналів для молодшого шкільного віку;

№ 7 –  презентація  книжкових новинок «Новеньку книгу погортай –

у світ цікавий завітай».

05  червня у  літературно-меморіальному  музеї  І.К.Карпенка-Карого

міста  Кропивницького  було  проведено  виставку  малюнків

«Казки  О.С.  Пушкіна  очима  дітей»  в  рамках  просвітницького  проекту

«Література очима дітей».

В експозиції представлені авторські роботи учнів художньої школи -

ілюстрації  до  улюблених  казок  Олександра  Пушкіна.  З  яскравих,

різнобарвних малюнків, виконаних на папері гуашшю та аквареллю, а також

із графічних робіт, відвідувачі спостерігали за відомими героями творів для

дітей: «Казка про рибака та рибку», «Казка про попа і наймита його Балду»,

«Казка  про  мертву  царівну».  Діти  проілюстрували  й  інші  поетичні  твори

поета: «Край Лукомор’я дуб зелений», «Руслан і Людмила», «Я мить чудову

пам’ятаю», «Пісня про віщого Олега».

05  червня на  спортивному  майданчику  мікрорайону  Никанорівка  за

ініціативи  депутата  Міської  ради  міста  Кропивницького  Вадима Дриги та

органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону Никанорівка», який

очолює  Віктор  Гончаров,  проведено  спортивне  свято,  присвячене  Дню

захисту дітей.

Вадим Дрига привітав юних учасників заходу з початком літніх канікул

і  побажав  їм  активного  відпочинку  з  користю  для  здоров’я.  У  заході,
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організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту Міської ради

міста  Кропивницького,  міського  центру  фізичного  здоров’я  населення

«Спорт для всіх» і відділення НОК України в Кіровоградській області, брали

участь  більше  100  дітей.  Вони змагалися  в  спортивних  конкурсах  і

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.

Переможці  й  призери  змагань  нагороджені  дипломами  управління

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького й отримали сувеніри

від  обласного  відділення  Національного  олімпійського  комітету  України.

Також  усі  діти  поласували  морозивом  від  депутата  Міської  ради  міста

Кропивницького Вадима Дриги. 

Питання соціально-економічного стану

Житлово-комунальна сфера

 05  червня  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:  Миколи  Смоленчука,  Арсенія  Тарковського,

Покровської,  Михайлівської,  Кропивницького,  Великої  Перспективної,

Архітектора Паученка,  Великої  Пермської,  Шевченка,  Кримської,  Пушкіна,

Верхньої  Биківської,  Андріївської,  Габдрахманова,  Межового  бульвару,

Студентського бульвару, Генерала Кульчицького, Генерала Родимцева, Романа

Майстерюка,  Берегової,  Євгена Тельнова,  Академіка  Корольова,  Академіка

Тамма,  Космонавта  Попова,  проспекту  Промислового  та  провулку

Сухумського.

Під  час  рейду  за  виявлені  порушення  Правил  благоустрою  міста

складено  4  протоколи  про  адміністративні  правопорушення  за  дії,

передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення,  та  видано  29  попереджень  щодо  усунення  недоліків

санітарного стану.  

Освіта

05  червня на  базі  комунального  закладу  «Навчально-виховне

об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» у рамках профільно-оздоровчого

проекту  «Всеукраїнський  обмін  наукових  ідей»  за  участю  викладачів

Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний

інститут»  відбувся  перший  день  літньої  школи  з  програмування  та  ІТ

технологій.

До  команди  «Інтенсивної  літньої  школи  STEMCampSchool»  –

викладачів  з  Національного  технічного  університету  «Харківський

політехнічний  інститут»  приєдналась  Ольга  Ігорівна  Ільїнська,  старший

викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

Цього  ж  дня  заходи  пройшли  й  на  базі  літнього  табору

НВО  «Вікторія-П».  Олена  Кваша,  продюсер  філії ПАТ НСТУ
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«Кіровоградська  регіональна  дирекція»  провела  майстер-клас,  а  ще  діти

брали участь                                   у вікторині Kahoot на визначення логотипу.

На завершення було проведено екскурсію підприємством ПАТ «Ельворті».

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО


