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21 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про визначення порядку участі у вихованні дітей
та спілкуванні з ними – 2; про затвердження складу міждисциплінарної
команди з питань роботи з дітьми та сім’ями, які опинились в складних
життєвих обставинах, а також з дітьми, що постраждали від жорстокого
поводження та насилля - 1; про встановлення опіки над малолітньою
дитиною - 1; про доцільність взяття сім’ї під соціальний супровід – 2; про
відрахування дитини з навчального закладу – 1; про надання дозволів – 4.
21 серпня міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та начальник
управління капітального будівництва Сергій Білокінь проінспектували хід
виконання будівельних робіт на об´єкті «Реконструкція проїжджої частини
вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький
(І черга об'єкта будівництва)».
21 серпня 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 – 7 (призначено - 7); житлових субсидій – 29
(призначено - 25); пільг – 1 (призначено - 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
21 серпня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди Дня
Державного Прапора України та Дня незалежності України:
№ 12 – вільний мікрофон «Хто такий патріот?»;
№ 13 – відео перегляд документального фільму «Прапор миру, вірності
і волі».
21 серпня в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Димитра
Чижевського до Дня незалежності України відкрито виставку старовинних
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поштових листівок-ілюстрацій Амвросія Ждахи до українських народних
історичних пісень «Ой, ви, хлопці, славні запорожці...». Це спільний проект
бібліотеки ім. Д.Чижевського та музею музичної культури ім. Кароля
Шимановського.
Амвросій Ждаха став відомим завдяки ілюстраціям до українських
народних пісень, які відображають найважливіші українські події.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
21 серпня 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: Затишної, Добровольського, Салтикова-Щедріна,
Міцкевича, Гоголя, Одеської, Петропавлівської, Шевченка, Полтавської,
Ручейної, Декабристів, Попова, Генерала Жадова, Добровольського,
Короленка, Великої Перспективної, Хабаровської та Соборної.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 14 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
Охорона здоров»я
21 серпня у приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 начальник
управління охорони здоров’я Оксана Макарук провела нараду з керівниками
закладів охорони здоров’я.
Розглянуті питання: про стан готовності закладів вторинної ланки до
підписання договорів з НСЗУ; про стан підготовки закладів охорони здоров’я
до опалювального сезону 2019/2020 року.
Освіта
21 серпня під головуванням начальника відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління освіти Олени Васильєвої відбувся
конкурсний відбір на заміщення вакантних посад фахівців комунальних
установ «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста
Кропивницького, «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста
Кропивницького.
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