ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
28 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
28 листопада в приміщенні міської ради заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба вручила грошову
допомогу 15-ти особам з інвалідністю - членам громадської організації
“Кропивницька територіальна організація Українського товариства глухих”
по 1 000 грн кожному, на загальну суму 15,0 тис грн у зв'язку з Міжнародним
днем людей з інвалідністю.
28 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту виконавчого комітету Фортечної районної у
місті ради 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 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 156 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1), житлової
субсидії – 129 (призначено – 92), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 24 (призначено – 22), пільги – 2 справи (призначено –
2).
Діалог влади з народом
28 листопада заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 1 заявників з питань: ремонту і
благоустрою доріг у мікрорайоні Завадівка, надання роз’яснення стосовно
оплати за теплопостачання у під»їзді, зняття квартир з балансу ЖЕО,
видалення дерев, ліквідації стихійного сміттєзвалища, ремонту будинку та
благоустрою прибудинкової території.
28 листопада під головуванням депутата міської ради Вадима Дриги
відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького.
На комісії розглянуто 125 звернень депутатів міської ради щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги. З них: погоджено надати
одноразову адресну грошову допомогу 99 особам; відмовлено в наданні
одноразової адресної грошової допомоги 11 особам; направлено на
доопрацювання заяви 15 осіб.
Також розглянуто 53 заяви мешканців міста щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги. З них: погоджено надати одноразову адресну
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грошову допомогу - 42; відмовлено в наданні одноразової адресної грошової
допомоги - 7; направлено на доопрацювання заяви 4-х осіб.
Події суспільно-політичного життя
Реалізація Закону України щодо добровільного приєднання територіальних
громад до міст обласного значення
28 листопада секретая мської ради Андрій Табалов провів нараду з
питання щодо опрацювання завдань та функцій виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького в разі добровільного приєднання Новенської
селищної територіальної громади міста Кропивницького Кіровоградської
області до Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської
області.
В нараді взяли участь заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Андрій Паливода, керівники виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького та Новенський селищний голова Сергій
Денисенко. Надано відповідні доручення керівникам виконавчих органів
міської ради.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
28 листопада у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького відбулася творча зустріч з літераторами Волинщини –
Володимиром Лисом та Надією Гуменюк.
Присутні, які завітали на захід, познайомилися із Надією Гуменюк –
лауреаткою двох найпрестижніших премій в галузі дитячої літератури «Звук
павутинки» імені Віктора Близнеця та імені Лесі Українки, та Володимиром
Лисом – кавалером Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреатом премій
«Благовіст» імені Григорія Сковороди. Обоє - лауреати премії імені
Агатангела Кримського, багаторазові переможці Всеукраїнського конкурсу
«Коронація слова». Письменники за фахом журналісти, виступають у жанрах
прози, драматургії та публіцистики.
Гості розповіли про процеси творчості, про нові і перевидані книги,
відповіли на запитання, які цікавили дорослих і дітей.
Директор музею Лариса Хосяінова вручила гостям сувеніри - книги і
буклети про Івана Карпенка-Карого, Миколу Смоленчука, Віктора Близнеця.
У зустрічі взяли участь місцеві письменники Василь Бондар, Надія
Частакова, Антоніна Корінь. На завершення відбулася автограф-сесія.
28 листопада в ДЮК «Ровесник» КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено виховну годину «Насильству ні».
28 листопада відбулося засідання круглого столу на тему: «Домашнє
насильство в місті Кропивницькому. Міфи та реальність».
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Розглянута концепція створення центру/притулку для
допомоги жертвам, постраждалим від домашнього насильства.

надання

Питання соціально – економічного стану
Охорога здоров’я
28 листопада у приміщенні КНП "Клінічна дитяча міська
поліклініка"Міської ради міста Кропивницького" – міський семінар на тему:
"Стан підготовки лікувально-профілактичних закладів комунальної власності
міста до здачі річного звіту за 2019 рік" за участю фахівців інформаційноаналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького, міського позаштатного статистика.
Прийняті відповідні рішення.

Ситуація на споживчому ринку
28 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній біля магазину “АТБ” та
вздовж будинку 37/16 з припинення несанкціонованої торгівлі.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля не
здійснювалась.

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
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