ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
05 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
05 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні: голова міської профспілкової організації
працівників освіти і науки України міста Кропивницького О.Дзюба,
керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про схвалення проекту рішення про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення;
про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742
«Про
затвердження
Програми
розвитку
культури
і
туризму
в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про затвердження істотних умов
договору енергосервісу; про недостатній запланований обсяг освітньої
субвенції з Державного бюджету до бюджету міста Кропивницького на
2020 рік; про недостатнє фінансування галузі «Охорона здоров'я»
м.Кропивницького; про виділення безкоштовних препаратів: інсуліну
(«Новорапід», «Лантус») та імуносупресивної терапії («Програф»,
«Селсепт»).
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
05 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської
комісії з житлових питань.
Розглянуті проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття
громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень; про
надання ордера на жиле приміщення; про внесення змін до квартирної справи
К**; про надання ордерів на службові квартири; про виключення квартир із
числа службових та
4 звернення громадян про внесення змін до їх облікових справ та
перебування на квартирному обліку громадян за висновком лікарськоконсультативної комісії.
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05 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів.
Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму у дитячоюнацьких спортивних школах; про приведення до належного санітарного
стану територій, прилеглих до КДЮСШ; про своєчасну оплату комунальних
послуг; про проведення інвентаризації у спортивних школах; про надання
кандидатів на міську стипендію; про проведення роз’яснювальної роботи
та вжиття протиепідемічних заходів з метою недопущення захворювання на
ГРВІ та грип.
05 листопада заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська провела нараду з педагогами-організаторами та
керівниками гуртків КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень;
про планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі до
Міжнародного дня толерантності.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
05 листопада відбулась пресконференція начальника управління освіти
Лариси Костенко, директора КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Олени
Дорошенко та спеціально запрошених гостей — професорів Львівського
національного університету ім. Івана Франка, членів європейської організації
“Родина Кольпінгів” Катерини та Ігора Островських і волонтерки Корпусу
миру США Елізабет Боуман. Мова йшла про історію створення та шляхи
реалізації спільного проєкту колективу КЗ «Інклюзивно-ресурсний
центр № 1» та Корпусу миру США в Україні “Соціальна інтеграція дітей
з розладами аутичного спектру. Живе життя”.
По завершенню пресконференції її учасники зустрілися із заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталією
Дзюбою і обговорили з нею практичні аспекти втілення у життя проєкту
«Живе життя».
05 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведені заходи: літературна виставка «Краса і сила української мови»
(ДЮК «Зоряний»); конкурс малюнків «Серце мови» (ДЮК «Скіф»).
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
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05 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

Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

