ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
25 червня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Перед початком засідання, напередодні відзначення 23-ї річниці
прийняття Конституції України, міський голова вручив кропивничанам
заслужені державні та міські нагороди.
Відповідно до Указу Президента України
за материнську
самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для
всебічного їх розвитку Почесне звання „Мати -героїня” присвоєно матерям,
які виховали по 5 дітей - Гусєвій Ніні Григорівні та Ліходєєвій Ользі Іванівні.
Відповідно до розпорядження міського голови за особистий внесок
у розвиток конституційних засад української державності, високий
професіоналізм Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету
міста Кропивницького нагороджені: Євплова Наталія Василівна - головний
спеціаліст фінансово-економічного відділу управління охорони здоров”я
міської ради та Новаторов Анатолій Григорович - депутат Подільської
районної у місті ради сьомого скликання.
Розглянуто та прийнято 29 питань, серед яких: про закупівлю
енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливноенергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг; про надання
щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї померлого учасника
антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань; про
надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї померлого учасника
антитерористичної операції для встановлення пам'ятника; про надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які
є мешканцями м. Кропивницького; про передплату періодичних видань на
друге півріччя 2019 року.
25 червня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу молоді та спорту управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами дитячоюнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт з благоустрою міста для учнівської та студентської молоді
у вільний від навчання час; про організацію оздоровлення та відпочинку дітей
пільгових категорій в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області
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і України; про ремонтні роботи в закладах та підведення підсумків за
2018/2019 навчальний рік.
25 червня управлінням містобудування та архітектури Міської ради
міста Кропивницького було проведено презентацію проекту “Діджиталізація
пам'яток культурної спадщини в рамках історико-культурної смарт-дестинації
“Кроп-спадщина”. Даний проект на конкурсній основі був фінансово
підтриманий Українським культурним фондом.
На реалізацію проекту передбачено кошти в сумі 472 тис. грн. на
виконання наступних заходів: виготовлення інформаційних таблиць
з QR-кодами та інформацією про пам'ятки культурної спадщини міста;
створення двомовного (українська та англійська) аудіогіда по пам'ятках
культурної спадщини міста на туристичній платформі Waymе; створення
інтерактивного електронного каталогу на сайті міської ради зі світлинами та
інформацією про культурну спадщину міста; проведення бар-кемпу “Кропспадщина” (“Krop-heritage”) за участю фахівців ІТ-сфери та активної молоді,
яка захоплюється цифровими технологіями.
Під час презентації виступили: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Олександр Мосін, експертка
Українського культурного фонду Тетяна Котенко, керівниця проекту Надія
Лісняк, куратор проекту Володимир Поповічев, партнер проекту - керівник
проекту “MoreInfo” (“МореІнфо”) Михайло Дьомшин, партнер проекту режисер
турів української туристичної платформи Waymе (“Веймі”)
Владислав Ганілов.
25 червня відбулась прес-конференція начальника управління освіти
Лариси Костенко. Мова йшла про закінчення навчального 2018/2019 року.
За інформацією Лариси Костенко, завершили свою роботу пришкільні табори,
у школах Кропивницького тривають випускні вечори. Цьогоріч
70 випускників закладів загальної середньої освіти закінчили навчання
з медалями.
25 червня відбулось засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 12 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штраф – на 8-х осіб; закрито за відсутністю складу
адміністративного правопорушення – 4 справи; повернуто на доопрацювання
– 1 протокол.
Діалог влади з народом
25 червня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича з
жителями селища Нового. Тема об’єднання селища Нового з містом
Кропивницьким в єдину громаду стала головною під час зустрічі. Міський
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голова детально пояснив людям переваги приєднання до обласного центру.
Присутні на зборах схвально відгукнулись на таку пропозицію.
25 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 14 заявників з питань: ремонту покрівлі будинку,
встановлення світлофора по вул. Холодноярській та надання дозволу на
відключення від системи централізованого опалення з метою встановлення
автономного опалення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25 червня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася
виставка творчих робіт студентів Центральноукраїнського державного
педагогічного університу ім. В. Винниченка «Витинанкою про ВСЕ» в рамках
музейного молодіжного арт-проекту «Нова генерація».
Експозицію виставки склали понад шістдесят творчих робіт студентів
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
ім. В. Винниченка, виконаних в техніці витинанки під керівництвом викладача
- кандидата педагогічних наук, доцента Лариси Гарбузенко в рамках
навчальної дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» та дисципліни за
вибором студента «Етнодизайн».
До Дня Конституції України
25 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
центральна бібліотека - правовий компас «Вчимося бути громадянами».
З дітьми проводилися вікторини, диспути, бібліотекарі оформили правові
інформаційні куточки на теми: «Конституція – гарант незалежності»,
«Молодіжний рух і право», «Я і мої права» та «Через правову освіту – до
правової держави», книжкові виставки i полички із циклу «Час. Закон.
Молодь». Пропагуючи законодавчі документи, першочергову увагу
бібліотекарі приділяли формуванню у користувачів любові до своєї держави,
її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення;
№ 5 – слайд-інформина «Що має знати про Конституцію кожен
українець».
Читачі дізналися про основні положення, викладені в Конституції
України, правила суспільних відносин у межах держави, переглянули книги,
де проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів
до сьогодення.
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
25 червня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по
вул. Космонавта Попова (від поліклінічного відділення № 5 КЗ «Поліклінічне
об`єднання м. Кіровограда» до будинку № 15/18).
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою
продукцією частково була призупинена.
За порушення Правил благоустрою міста та торгівлю у невстановленому
місці спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького складено 3 протоколи за ст. 152 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.
Всім торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на
територію ринків міста.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

