ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
19 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
19 вересня відбулося пленарне засідання двадцять восьмої сесії
Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.
Прийняті рішення: про звіт про виконання районного у місті бюджету за
І квартал 2019 року; про звіт про виконання районного у місті бюджету за
І півріччя 2019 року; про звіт про роботу управління соціального захисту
населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради за 2018 рік;
про звіт про роботу територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за
2018 рік; про припинення юридичної особи відділу благоустрою Подільської
районної у місті Кропивницькому ради; про затвердження структури та
загальної чисельності виконавчих органів Подільської районної у місті
Кропивницькому ради; про умови оплати праці голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради сьомого скликання; про внесення змін до
рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 16 грудня
2015 року №16 «Про персональний склад виконавчого комітету Подільської
районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання»; про внесення змін
до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого
скликання від 26 грудня 2018 року № 139 «Про районний у місті бюджет на
2019 рік»; про внесення змін до рішення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради сьомого скликання від 14 грудня 2018 року № 133 «Про
затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Подільського району міста Кропивницького на 2019 рік»; про внесення змін
до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 09 грудня
2016 року № 69 «Про затвердження списку присяжних Ленінського районного
суду міста Кіровограда»; про зняття з контролю рішень Подільської районної
у місті Кропивницькому ради.
19 вересня під головуванням голови Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної
комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам,
які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті районної у місті
ради.
Розглянуто 86 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3),
житлової субсидії – 62 (призначено – 52), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 16 (призначено – 16), пільги – 5 (призначено – 5).

2

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
19 вересня відбулося відкриття КЗ «Комплексна дитячо–юнацька
спортивна школа № 2» після завершення робіт з її реконструкції.
З початком нового спортивного року тренерський колектив та
вихованців школи привітали: міський голова Андрій Райкович, секретар
міської ради Андрій Табалов, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник управління молоді та
спорту міської ради Сергій Колодяжний. Юним спортсменам подарували
необхідний спортивний інвентар - нові м’ячі та спеціальні планшети.
В закладі діють сім спортивних відділень: футбол, гандбол, пляжний
гандбол, легка атлетика, важка атлетика, пауерліфтинг та спортивні
єдиноборства, в яких тренуються 850 вихованців, тож спортшкола є
найбільшою у Кропивницькому.
На капітальний ремонт спортивної зали, який розпочався у грудні
2018 року, з міського бюджету було спрямовано майже 2,5 мільйона гривень.
Оглянули
і
капітально
відремонтований
стрілецький
тир
КЗ «Комплексна дитячо–юнацька спортивна школа № 3». У приміщенні
встановлено автономне опалення, відремонтовано дах, облаштовано
вбиральні. Тепер тут є можливість тренуватися у стрілецьких галереях
на 10, 25, 50 метрів та на спеціальному сучасному мультимедійному
тренажері.
19 вересня з нагоди 265-ї річниці заснування міста для 20 дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, проведено тролейбусну
екскурсію «Містом на колесах» за участю екскурсовода Олени Классової.
19 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – історична година «Незламний фронт відваги і доблесті».
Користувачі бібліотеки мали можливість розширити знання про
партизанський рух в Україні, на Кіровоградщині та в рідному місті, про героїв
партизанського руху в роки Другої світової війни. Присутні переглянули
відеосюжети та виставку літератури;
№ 5 – день краєзнавства «Єлисаветрад – код унікальності».
Бібліотекарі ознайомили присутніх з краєзнавчою фотовиставкою
«Відкрий для себе рідне місто». Гість заходу письменник Валентин Карпов
розповів про таємниці міста, які він описав у книзі «Подорож у часі». Цю книгу
автор передав в дарунок бібліотеці. Діти дізналися про безліч цікавих
історичних фактів, зокрема про скіфські знахідки, знайдені на Кущівському
цвинтарі та на Соколівських хуторах. Пан Валентин закликав берегти пам'ять
про наше минуле, бо там криється код унікальності;
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№ 10 – година пізнань і відкриттів «Родинні зв'язки: хто кому який
родич».
Користувачі бібліотеки розповіли, що пам'ятають хороший звичай
пам’ятати своїх пращурів від п’ятого до сьомого коліна, тому напевно, кожній
сім’ї потрібно вести дерево роду. Тому виставка-досье «Згадаємо про минуле,
подумаємо про майбутнє» була доповнена учнівськими малюнками
родовідних дерев та портретами своїх родин. Під час гри «Закінчи прислів’я»
учасники показали гарні знання про родину та родинні стосунки. А знання
легенд та давніх історій розширило поняття про життєву мудрість батьків;
№ 11 – інформ-шоу «Запрошую в свою професію».
Користувачі переглянули слайд-презентацію, розкрили особливості
різних типів професій. Гостя заходу - психолог Катерина Таран допомогла
дівчатам зорієнтуватися у виборі фахового майбутнього. Створена інтелекткарта та написані власноруч плани дій стануть в нагоді дівчатам в досягнені
мрій;
№ 18 – презентація пам'ятки «Визначні постаті нашого краю», створеної
бібліотекарями філії.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
19 серпня на площі перед будинком міської ради відбувся
передсвятковий ярмарок з нагоди 265-ї річниці заснування міста.
Свою продукцію (фрукти, овочі, м’ясні, хлібобулочні вироби, різні види
сирів,
солодощі)
мешканцям
та
гостям
міста
представили
54 товаровиробники. Також можна було придбати сувеніри та прикраси.
19 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринків
«Черемушки» та “Привокзальний”) щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час проведення рейду несанкціоновану торгівлю плодоовочевою,
молочною продукцією та городиною було частково призупинено.
За порушення Правил благоустрою міста спеціалістами спецінспекції
складено 4 протоколи за статтею 152, за торгівлю “з рук” молочною
продукцією у невстановленому місці працівником поліції складено протокол
за статтею 160 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.
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Освіта
19 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
по нагородженню міською педагогічною премією ім. В.О. Сухомлинського.
Розглянуто документи 12 кандидатів на присудження премії. Комісія
одноголосно вибрала п»ятьох, що передбачено Положенням про міську
педагогічну премію ім. В.О. Сухомлинського.
Нагородження відбудеться 01 жовтня 2019 року на урочистостях
з нагоди Дня працівників освіти.
19 вересня на базі комунального закладу "Станція юних техніків"
з нагоди 265-ї річниці заснування міста відбувся міський фестиваль військовопатріотичного виховання молоді «Козацька фортеця».
Вихованці національно-патріотичних, туристично-краєзнавчих гуртків
закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста презентували свої
вміння та наробки, пов’язані з дослідженням історії міста. Гурток «Козацьколицарський гард» комунального закладу "Станція юних техніків" представляв
колекцію старовинної козацько-лицарської зброї.
Закладам освіти, які представляли свої локації, були вручені подяки
управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

