ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
12 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 листопада під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
48 питань, серед яких: про погодження проєкту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 “Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2019-2021 роки”; про затвердження акта приймання-передачі об'єкта
благоустрою “Вуличний спортивний майданчик “Фітнес-екомістечко на
Бєляєва” по вул. Бєляєва, буд. 1”; про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Кропивницького світлофорних
об'єктів”; про встановлення тарифу на послугу з централізованого
водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничозбагачувальний комбінат”; про призначення управителів багатоквартирних
будинків у місті Кропивницькому; про надання фінансової підтримки міським
громадським об'єднанням соціальної спрямованості у 2019 році;
про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів),
розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету
міста Кропивницького у 2020 році; про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про безоплатну передачу водопровідних мереж
та зовнішніх мереж каналізації у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ і міст Кіровоградської області”.
12 листопада начальник відділу фізичної культури та спорту управління
молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих
спортивних закладів.
Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму в дитячоюнацьких спортивних школах; про приведення до належного санітарного
стану територій, прилеглих до КДЮСШ; про проведення інвентаризації
в спортивних школах; про пожежну безпеку; про перевірку плану евакуації;
про споріднені види спорту.
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12 листопада заступник начальника управління молоді та спорту
Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна
провели 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 т.ч. до Дня
Гідності та Свободи.
12 листопада відбулась пресконференція начальника Головного
управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко та
заступника начальника Головного управління житлово-комунального
господарства Юлії Яндович. Мова йшла про поточний та капітальний ремонт
доріг у місті Кропивницькому.
12 листопада під головуваванням голови адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктора
Закаблуковського відбулося її засідання.
Розглянуті 26 адміністративних справ, по яких винесено такі рішення:
накладено штраф – на 14-х осіб; оголошено усне зауваження – 2 особам;
закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення – 10 справ.
Діалог влади з народом
12 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 14 заявників з питань: капітального ремонту покрівель,
теплопостачання, прочищення каналізаційної системи будинків, участі
в програмі оптимізації системи теплопостачання, встановлення дорожніх
знаків та нанесення дорожньої розмітки.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 листопада в рамках міської спартакіади серед депутатів Міської ради
міста Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів місцевого
самоврядування в приміщенні міської ради відбулися змагання з дартсу.
12 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо юнацьких клубів за місцем
проживання
Міської
ради
міста
Кропивницького»
проведені
заходи:
ігрова
програма
«Кодекс
взаємовідносин» (ДЮК «Чайка»); пізнавальна година «Безпека на дорозі»
(ДЮК «Юність»); пізнавальна
година «Фінансова
грамотність»
(ДЮК «Гірник»).
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12 листопада у центральній бібліотеці міської централізованої
бібліотечної
системи
міста
Кропивницького
проведено
тренінг
«Толерантність – шлях до згоди».
Учасники заходу брали участь у різноманітних вправах та обговореннях,
вчились спілкуватись, поважати точку зору іншого та його особистість.
На завершення заходу присутні підготували «плакат толерантності» у вигляді
колажу.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
12 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16).
Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Охорона здоров»я
12 листопада за участю міського голови Андрія Райковича, начальника
управління охорони здоров'я Оксани Макарук, представників медичної
громадськості та засобів масової інформації відбулося урочисте відкриття
приймального відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня
м. Кіровограда (вул. Фортеця, 21) після проведеної реконструкції та
капітального ремонту.
12 листопада в актовому залі дитячої міської поліклініки заступник
начальника управління охорони здоров'я Лариса Кудрик провела нараду
з керівниками закладів охорони здоров'я міста, заступниками головних лікарів
з медичної частини, завідуючими поліклініками, амбулаторіями загальної
практики-сімейної медицини.
Розглянуто питання про заходи щодо профілактики та боротьби
з грипом та ГРВІ (стан вакцинації, надання медичної допомоги в період
підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, готовність лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста до надання медичної
допомоги в період епідемії грипу та ГРВІ).
Освіта
12 листопада директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста,
які відповідають за виховну роботу.
Розглянуті питання: про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; про організацію та проведення першого туру Всеукраїнського
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конкурсу «Учитель року - 2020»; про організацію та проведення місячника
морально-правового виховання; про організацію та проведення літературних
конкурсів.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

