ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26 червня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
26 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося
засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань
промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав
споживачів.
На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської
ради та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про розповсюдження та використання полімерних
виробів та тари; про звернення до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України; про затвердження Плану перспективного розвитку міста
Кропивницького на 2019-2021 роки; про надходження до міського бюджету
акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів за
2018-2019 роки.
26 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
На засіданні комісії були присутні заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, керівники виконавчих
органів міської ради.
Розглянуті такі питання: про затвердження Плану перспективного
розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки; про розроблення
детального плану території в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова
та Юрія Коваленка; 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
регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 червня під головуванням голови комісії, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося
засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про
доцільність усиновлення – 1; про встановлення опіки над майном дітей – 1;
про перегляд індивідуальних планів – 9; про надання висновків щодо
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можливості бути опікуном та піклувальником – 2; про доцільність
позбавлення батьківських прав – 6; про влаштування дитини до Будинку
дитини – 1; про визначення місця проживання дитини – 1; про надання
дозволів – 2.
26 червня під головуванням голови комісії, 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 – 6 (призначено 6); житлових субсидій – 90 (призначено
83) та пільг – 1 (призначено 1).
26 червня під головуванням голови адміністративної комісії, заступника
голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема
Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 18 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Правил благоустрою міста.
На 8 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 протоколів закрито,
перенесено на наступне засідання комісії розгляд 3 протоколів та 2
протоколи повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської
ради міста Кропивницького.
26 червня відбувся семінар з головами квартальних комітетів
Фортечного району м. Кропивницького. В семінарі взяли участь: головний
спеціаліст управління комунальної власності міської ради Вадим Лакатош,
заступник начальника спеціалізованої інспекції міської ради міста
Кропивницького Олександр Брюховецький, фахівці Кропивницького
МРВ УДНС України у Кіровоградській області, юрист-консульт
ТОВ «Екостайл» Андрій Корнійчук . Розглянуто та обговорено питання: про
об’єкти, як містять ознаки безхазяйного майна та відумерлої спадщини; про
роботу щодо наведення та дотримання санітарного порядку в приватному
секторі Фортечного району м. Кропивницького; про правила пожежної
безпеки під час пожежнонебезпечного періоду та правила відпочинку біля
водойм; про роботу з квартальними щодо надання довідок про
непроживання. В ході семінару отримано консультації та відповіді на
питання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
26 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
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№ 10 – фестиваль родинної пісні «Співаємо родиною». Під час
проведення заходу звучали українські народні та авторські пісні.
№ 12 – правовий компас «Великі права маленької дитини».
Хлопчики та дівчатка мали змогу під час ігор детальніше
познайомитися з Декларацією та Конвенцією ООН про права дитини, взяти
участь у «Казковій вікторині», правознавчій лотереї, конкурсі «Я – адвокат».
№ 13 – історичне досьє «Конституція країни – символ незалежності
держави». Під час заходу відбувся обмін думками стосовно важливості для
держави мати власну Конституцію. Присутні переглянули відео сюжет «Як
приймали Конституцію України» та уривки з фільму «Історія української
Конституції»; ознайомились з добіркою книг й матеріалів, що були
присвячені видатним мислителям та творцям української державності
Ярославу Мудрому, Пилипу Орлику, Михайлу Грушевському.
№ 15 – інформаційна година «Ми громадяни твої, Україно (День
Конституції). Юні читачі переглянули відео «Конституція незалежної
України: історія». Учасникам заходу була запропонована правознавча та
історична література. Закріпити і розширити відповідні знання допомогла
вікторина «В моєму серці Україна».
Освіта
26 червня в приміщенні Кіровоградського академічного українського
музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького
відбулися
урочистості з нагоди вручення золотих та срібних медалей випускникаммедалістам 2018/2019 навчального року. Міський голова Андрій Райкович та
начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко привітали
випускників із закінченням навчання, вручили 70 випускникам золоті та
срібні медалі. Очільники міста та міського управління освіти побажали
молоді щасливої життєвої дороги і вручили статуетки «Гордість міста
Кропивницького-2019».
У фойє театру на випускників чекали святкові фотозони, декорації,
банера із надписом «Гордість міста», на яких було зображено маленьких
випускників-медалістів та таких, які вони зараз.
Від імені батьків і вчителів привітаи медалістів мама випускниці Дар’ї
Швидкої і директор Наукового ліцею Наталія Чередніченко.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
26 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: Преображенської, Покровської, Вокзальної,
Лавандової, Космонавта Попова, Комарова, Волкова, Кільцевої, Богдана
Хмельницького, Руслана Слободянюка, Кримської, Олеся Гончара,
Казанської, та провулків Севастопольського і Веселого.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
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передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 13 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
Реконструкція об’єктів бюджетної сфери
26 червня в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 73
«Червона квіточка» комбінованого типу відбулося відкриття відремонтованої
спортивної зали.
Оглянути нові зали та перевірити якість робіт до закладу завітали
міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник управління
освіти Лариса Костенко, які мали нагоду побачити спортивно-оздоровчу і
корекційну роботу з вихованцями.

Керуючий спрапвами виконавчого
комітету міської ради

Олена Разуменко 22 27 90

А. БОНДАРЕНКО

