ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
21-23 червня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
21 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Дзюба Н.Є., керівники виконавчих органів
міської ради та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про виділення додаткових коштів з міського
бюджету на заробітну плату працівникам закладів освіти; про розповсюдження
та використання полімерних виробів та тари; про затвердження Плану
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки;
про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової
редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»; про
звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними
послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору; про затвердження Статуту
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1
Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції; про затвердження
Статуту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
№ 2 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції; про затвердження
Статуту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
№ 3 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції; про затвердження
Статуту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
№ 4 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції; про створення
комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення
комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної
допомоги»; про створення комунального некомерційного підприємства
шляхом перетворення комунального закладу «Міський пологовий будинок
з функціями перинатального центру ІІ рівня»; про створення комунального
некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального закладу
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда»; про створення комунального
некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального закладу
«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»; про створення
комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення
Кіровоградської дитячої міської лікарні; про затвердження передавального
акта (комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної
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допомоги»)»; про затвердження передавального акта (комунальний заклад
«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»)»;
про затвердження передавального акта (комунальний заклад «Центральна
міська лікарня м. Кіровограда»)»; про затвердження передавального акта
(комунальний заклад «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни
м.
Кропивницького»)»;
про
затвердження
передавального
акта
(Кіровоградська дитяча міська лікарня).
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 18 по 21 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1003 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1514 консультацій.
З 18 по 21 червня до управління соціальної підтримки населення
звернулась 21 особа з питання підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги. Направлено 345 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 18 по 21 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 28 громадян з питань:
усиновлення та опіки – 10, майнових питань – 7, визначення місця проживання
дитини – 1, визначення порядку участі у вихованні дитини – 2, соціальноправового захисту дітей – 8.
Проведено профілактичний рейд за участю працівників поліції,
складено 2 акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах. Двох дітей влаштовано до
КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської
обласної ради.
Спеціалісти управління брали участь у 12 судових засіданнях, вибутті
2-х дітей в сім»ю усиновлювачів та складанні акту про дитину, яку батьки
відмовились забрати із закладу охорони здоров'я.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
21 червня о 20.00 на території меморіального комплексу «Фортечні
вали» Кропивницька міська організація політичної партії «Ліва опозиція»
у Кіровоградській області проводила мітинг-реквієм з нагоди Дня скорботи і
вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Захід розпочався ходою від
ТЦ «Копілка» до Фортечних валів. Кількість учасників – до 30 осіб.
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Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 17 по 21 червня на тенісних кортах стадіону ТДВ «М’ясокомбінату
«Ятрань» проходив літній кубок з тенісу серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
У змаганнях, організованих за сприяння обласного відділення
НОК України в Кіровоградській області та управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, брали участь 16 спортсменів.
Перемогу в турнірі виборола учениця НВО «Мрія» Анастасія Співак,
срібло - учень педагогічного ліцею Олександр Котляр, бронзову нагороду учень гімназії імені Т.Шевченка Владислав Чебанюк.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, кубками від обласної
федерації тенісу, а також призами, подарунками та солодощами від спонсорів.
21 червня у бібліотеці-філії № 17 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено уїк-енд по-китайськи
«Піднебесна: пізнай разом з нами».
Відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Китай
запрошує друзів», китайська чайна церемонія: повідомлення про роль чаю в
китайській культурі, традиції чаювання, майстер-клас з приготування
китайських сувенірів.
21 червня в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді відбувся ексклюзивний проект «KROPFASHIONDAY»,
в рамках якого було презентовано нові колекції одягу магазинів та дизайнерів,
проведено майстер-класи перукарів та візажистів, організовано FOODзону та
благодійну акцію.
22 червня відбулося відправлення дітей пільгових категорій на
оздоровлення за кошти міського бюджету в ОК «Перлина Чорномор’я»
(смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області).
З 19 по 23 червня у м. Рівному проходив чемпіонат України з волейболу
пляжного серед юнаків до 16-ти років. Змагання зібрали 20 команд. Вихованці
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Андрій Муленков та
Кирило Терещенко вибороли бронзові нагороди.
Переможці й призери змагань нагородженні дипломами та кубками.
З 21 по 23 червня в гаю Десантників проходив чемпіонат України в
індивідуальній гонці, 2 етап чемпіонату України (шорт-трек), 4 етап Кубку
України ХСО (чоловіки, жінки), 4 етап чемпіонату України ХСО (юніори,
юніорки, юнаки, дівчата) з велоспорту (маунтенбайк).
У змаганнях брали участь 142 спортсмени з 17 команд. Високі
результати продемонстрували велосипедисти КДЮСШ № 1 з
м. Кропивницького. Золоті нагороди вибороли: Колтунов Максим та
Микитюк Володимир. Срібні нагорди вибороли: Шутко Владислав, Тесцов
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Євген, Шевченко Денис та Колтунов Максим. Бронзові нагороди вибороли:
Шутко Владислав, Микитюк Володимир та Воротиленко Катерина.
До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
22 червня покладанням квітів до пам’ятних знаків на меморіальному
комплексі «Фортечні вали» відзначили кропивничани День скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
В урочистостях брали участь ветерани Другої світової війни,
військовослужбовці Збройних сил України, громадськість міста, представники
обласної та міської влади. Разом із сивочолими ветеранами квіти до Вічного
вогню поклали міський голова Андрій Райкович, заступники міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, Олександр Мосін
та Андрій Паливода.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
21 червня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Преображенській
(біля ринку «Центральний»).
Під час рейду несанкціонована торгівля частково була призупинена.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої
інспекції Міської ради міста Кропивницького складено 1 протокол за
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодексу),
за торгівлю з рук у невстановленому місці працівником поліції складено
1 протокол за статтею 160 Кодексу.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах, біля житлових будинків. Всім
торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків міста.
Житлово-комунальна сфера
З 18 по 21 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
43 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано
29 попереджень.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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