ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
04 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 листопада міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: прибирання та
вивезення опалого листя з території міста; належної експлуатації мереж
тепловодопостачання та каналізаційних; своєчасного та якісного виконання
аварійно-ремонтних
робіт;
підготовки
до
модернізації
схеми
теплопостачання в місті; здійснення постійного контролю за проходженням
опалювального періоду в закладах освіти та охорони здоров»я,
багатоквартирних житлових будинках; проведення обстеження стану зелених
насаджень з метою виявлення потенційно небезпечних та їх знесення;
встановлення дорожніх знаків з метою обмеження паркування транспорту в
центральній частині міста для забезпечення належного прибирання вулиць
від сміття, снігу тощо; облаштування зупинки громадського транспорту по
вул. Преображенській біля ринку «Центральний»; посилення роботи щодо
припинення «стихійної» торгівлі на території міста; проведення системної
роботи щодо створення ОСББ та залучення кредитів на заходи
тепломодернізації будинків; вирішення питання щодо ненадання ВАТ
«Кіровоградгаз» технічних умов мешканцям міста для облаштування
індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках та інших.
Розглянуті питання: про соціальну підтримку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та форми влаштування дітей
зазначеної категорії; про стан здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення
у м. Кропивницькому у січні – вересні 2019 року.
04 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з
питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла
рішення рекомендувати для нагородження відзнакою міської ради та
виконавчого комітету м. Кропивницького «За заслуги» ІІ ступеня з нагоди
Дня Збройних сил України Францішкевича Сергія Васильовича, заступника
командира частини з морально-психологічного забезпечення військової
частини А 0680;
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Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету м.
Кропивницького:
колектив управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва; Корсун Ларису Володимирівну, пекаря товариства з обмеженою
відповідальністю “Кіровоградхліб 2014”, з нагоди Дня працівників сільського
господарства.
04 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося
засідання районної комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям
осіб при виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому
ради.
Розглянуто питання щодо призначення (або відмови у призначенні)
грошової компенсації особі, яка захищала незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в
антитерористичній операції та визнана учасником бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», як такій, що потребує поліпшення
житлових умов відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 280 (далі – Порядок).
Комісією прийнято рішення призначити заявнику грошову
компенсацію згідно з вимогами Порядку.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
04 жовтня з 17.00 до 17.30 на площі Героїв Майдану коаліція
громадських організацій «Рада експертів» проводила акцію «Рік без Каті».
Учасники акції тримали в руках плакат з надписом «Хто замовив Катю
Гандзюк?». В заході брала участь депутатка Міської ради міста
Кропивницького Валентина Яремчук.
Орієнтовна кількість учасників – 20 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 листопада в комунальному закладі «Об’єднання
дитячо –
юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведені заходи: змагання з таеквондо ITF «Сила та
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здоров’я» (ДЮК «Надія»); пізнавально – ігрова програма «Чомучки» (ДЮК
«Чайка»).
04 листопада у центральній бібліотеці міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького було проведено мовний колаж
«Мова твоя, Україно, з мови твоїх солов´їв» .
Діти активно відповідали на запитання інтелектуальної гри
«Мовознавство для допитливих», переглянули відеоролик «Країна
починається з тебе». У читальному залі була розгорнута книжкова виставка
«Мова – життя духовного основа», на якій експонувалися матеріали з історії
української літератури, словники, довідники та твори українських класиків.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
04 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
за скаргами мешканців з 6-ї години ранку проведено рейдове відстеження по
вул. Вокзальній, біля будинку № 37/16 щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
З громадянами проведено роз’яснювальну роботу стосовно
недопущення «стихійної» торгівлі, особливо продуктами харчування, на
тротуарах, газонах та біля житлових будинків.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

