ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
16-18 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
16 серпня 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 міста
Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження
Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на
2018-2021 роки»; 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 соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»; про
регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 12 серпня по 17 серпня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1272 звернення від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1990 консультацій.
З 12 серпня по 16 серпня до управління соціальної підтримки
населення звернулись 122 особи з питань: надання матеріальної допомоги 82 особи
за протоколами комісії; підготовки необхідних
документів для отримання матеріальної допомоги – 40 осіб. Направлено 80
письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 05 серпня по 09 серпня на особистому прийомі у начальника
управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей був
21 громадянин з питань: усиновлення – 3; опіки та пілування – 5; майнових
питань – 5; визначення місця проживання дитини – 1; соціально-правового
захисту дітей – 3; визначення порядку участі у вихованні дитини – 2.
Проведено профілактичний рейд, складено 3 акти обстеження житловопобутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах. Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та у
знайомстві
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з батьками-вихователями.
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16 серпня у приміщенні міської ради за ініціативи відділу з питань
внутрішньої політики відбувся круглий стіл на тему: “Взаємодія органів
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства –
запорука сталого розвитку територіальної громади міста Кропивницького”.
Під час заходу обговорювалися механізми взаємодії влади і громади,
он-лайн інструменти залучення громадян до вирішення питань місцевого
значення, результати моніторингів ІГС діяльності міської ради за напрямом
“взаємодія з громадськістю”, а також проект Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Кропивницькому на 2020-2021 роки
“Діалог”.
Спікерами круглого столу були: начальник відділу з питань
внутрішньої політики Оксана Горбенко, депутатка міської ради Катерина
Шамардіна, начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Оксана Бабаєва, голова Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської
ради міста Кропивницького Леонід Лузан, членкиня ГМ “Опора” Тетяна
(Пташник) Ахаджанова, член ГО “Асоціація політичних наук” Дмитро
Сінченко, член
ГО “Інститут Республіка” Анатолій Стоян.
В засіданні круглого столу брали участь представники громадських
організацій різних напрямків, релігійних громад, національно-культурних
товариств, волонтери.
Учасники круглого столу відмітили позитивні зрушення у
налагодженні взаємодії між міською радою та громадськістю.
Діалог влади з народом
16 серпня на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник
КП «ЖЕО № 1» Міської ради міста Кропивницького Світлана Ковальова, яка
відповіла на 5 дзвінків з питань: ремонту та заміни вікон у під’їздах,
капітального ремонту покрівлі та відновлення роботи ліфтів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 серпня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС відбулася патріот-зустріч
«Я - не байдужий».
Учасники говорили про красу і неповторність кожного куточка
України, унікальність нашої землі, самобутність традицій та важливість бути
патріотом своєї держави. А щоб зустріч була цікавішою, бібліотекарі провели
командну вікторину «Як у нас на Україні», а на завершення відбулась
фотосесія біля виставки «Моя Україна – єдина країна!»
17 серпня у центральній бібліотеці МЦБС відбувся екологічний лікнеп
«Довкілля неповторна казка, тож бережи його, будь ласка».
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Присутні переглянули відеоролик «Збережемо природу Землі», взяли
активну участь в обговоренні проблем нашого міста, пропонували цікаві та
корисні ідеї. Читачі зробили висновок, що саме від нас залежить затишок і
чарівність, безпечність і надійність життя на Землі.
17 серпня відбулася піша екскурсія «Легенди нашого міста», яка цього
разу курсувала по вулиці Преображенській. Екскурсовод розповідала про
життя, яке вирувало ще два століття тому на цій вулиці, цитувала розповіді
тодішніх жителів міста, гостей, які приїжджали до Єлисаветграда.
17 серпня на площі перед міською радою відбувся виступ міського
професійного духового оркестру.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
16 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження на розі вулиць Соборної та Глинки щодо
припинення несанкціонованої торгівлі овочами та баштанною продукцією.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю
було припинено. За порушення правил благоустрою міста спеціалістом
спецінспекції складено протокол за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної»
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Житлово-комунальна сфера
З 12 серпня по 16 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
54 вулицях міста. За результатами рейдів складено 41 протокол про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 26 попереджень.
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