ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 13 червня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
13 червня під головуванням голови комісії, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради, Наталії Дзюби відбулося
позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуто
питання про погодження виїзду сім'ї патронатного вихователя з дитиною за
межі міста Кропивницького.
13 червня під головуванням голови комісії депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького. На комісії розглянуто 130 звернень мешканців міста.
Погоджено надати допомогу 119 громадянам, відмовлено в надані допомоги
5 громадянам, направлено на доопрацювання 6 звернень громадян.
13 червня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів
міської ради, які відповідають за ведення діловодства на тему: «Особливості
використання синтаксичних конструкцій у сучасному діловому мовленні».
Навчання провела Бондаренко Катерина Іванівна, методист навчальнометодичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної
державної адміністрації.
13 червня відбулося засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії
населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 178 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4 (призначено – 4),
житлової
субсидії – 160 (призначено – 99), соціальних виплат
внутрішньо
переміщеним особам - 14 (призначено – 13).
Діалог влади з народом
13 червня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 19 заявників з питань: надання
матеріальної допомоги, відновлення теплопостачання у квартирі,
невдоволення роботою КП «ЖЕО №4», проведення капітального ремонту
покрівлі, виділення земельної ділянки під гараж, схеми руху транспорту по
вул. В.Нікітіна та порушення тиші рестораном «Парадіз».
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Події суспільно-політичного життя
Консультації з громадськістю
13 червня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулась нарада-семінар з керівниками виконавчих органів міської ради
щодо проведення консультацій з громадськістю.
Розглянуто принципи та форми проведення консультацій з
громадськістю як одного з інструментів взаємодії міської з влади з членами
територіальної громади міста.
Презентовано сервіс “Електронні консультації з громадськістю”,
платформу електронної демократії е-DEM, визначено особливості
проведення електронних консультацій з громадськістю. Звернено увагу на
необхідність підготовки інформаційних повідомлень про проведення
консультацій та розміщення звітів за їх результатами.
У нараді також взяли участь голова Громадської ради при Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького Л.Лузан, регіональний
координатор ВГО “Інститут Республіка” у місті Кропивницькому А.Стоян.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
13 червня у бібліотеці-філії № 10 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведена година спілкування «Казки наших
бабусь». На захід завітали маленькі користувачі та їх бабусі. Розмаїття
улюблених казок представлено на тематичній поличці «У світі казки
чарівної». В казковій країні малеча зустрілася з улюбленими героями, та
випробувала свої сили в літературних вікторинах: «З якої казки?», «Чи
уважний ти читач?», «Продовж назву героя». Найактивніші знавці казок
отримали солодкі призи.
Питання соціально-економічного стану
Меморандум про співпрацю
13 червня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького міський
голова міста Кропивницького Андрій Райкович та начальник ГУНП в
Кіровоградській області Роман Козьяков
підписали меморандум про
співпрацю між Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького та
Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області у
реалізації програми “Безпечне місто”.
Міський голова запевнив очільника поліції області, що міська влада
Кропивницького і надалі працюватиме в програмі «Безпечне місто», а
спільними зусиллями вона обов’язково буде вдосконалена. У свою чергу
начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області подякував міському голові за співпрацю, адже закуплені, за кошти
міського
бюджету,
камери
відеоспостереження
допомагають
правоохоронцям в розкритті злочинів.
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Освіта
13 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» відбувся міський конкурс серед
вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».
У конкурсі було залучено 4 табори закладів загальної середньої освіти
міста.
Перше місце у номінаціях «Екскурсія по виставці» та «Традиції і звичаї
країни» виборола команда учнів НВО № 6; у номінації «Візитна картка
країни» - СЗОШ № 14, у номінації «Оригінальність костюмів» НВК «Кіровоградський колегіум», у номінації «Режисерська постановка» НВО № 32.
Гості та конкурсанти могли спостерігати за традиціями різних країн,
відкриваючи для себе багату історію народів інших країн; поринути у
чудовий світ традицій, звичаїв та обрядів різних народів; потрапити у чарівне
звучання іноземних мов (англійської, німецької, італійської, української).
Команди демонстрували досконале знання мов, акторську і виконавську
майстерності, вміння працювати в команді і перемагати.
13 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт»
було проведено заключний етап освітнього, профільно-оздоровчого проекту
«Всеукраїнський обмін наукових ідей».
Начальник управління освіти Міської ради міста Кропивницького
Лариса Костенко привітала усіх учасників проекту, наголосила на великій
значимості наукових проектів, які поєднують відпочинок і творчу реалізацію
знань, подякувала організаторам і презентувала подарунок викладачам
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».
13 червня на базі комунального закладу "Навчально-виховне об"єднання
І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області" відбулася основна сесія зовнішнього незалежного
оцінювання з хімії.
Громадська думка
13 червня з метою обговорення перспектив приєднання смт Нове до
територіальної громади з центром у м. Кропивницькому, зокрема в частині
подальшого функціонування відповідних об’єктів інфраструктури,
розміщених на території смт Нове, відбулося виїзне засідання робочої групи
з питань добровільного об’єднання територіальних громад під головуванням
заступника голови робочої групи, заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди.
В рамках засідання проведено зустріч членів робочої групи з
керівництвом та депутатським корпусом Новенської селищної ради.
На засіданні були обговорені питання щодо функціонування об’єктів
інфраструктури смт Нове, а саме: охорони здоров’я, освіти, культури,
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пасажирського перевезення населення та багато інших питань, які
стосуються соціально-економічного стану смт Нове після приєднання до
територіальної громади з центром у м. Кропивницькому.Члени робочої групи
надали роз’яснення в повному обсязі.
За результатами зустрічі Новенський селищний голова Сергій
Денисенко повідомив, що найближчим часом буде проведене громадське
обговорення з питань добровільного приєднання смт Нове до територіальної
громади з центром у м. Кропивницькому.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Олена Разуменко 22 27 90

А. БОНДАРЕНКО

