ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
04 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
04 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради О.Вергун, керівники виконавчих органів
міської ради.
Розглянуті питання: про відповідність проєкту регуляторного акта рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста
Кропивницького» вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; про затвердження
Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки;
про затвердження Статуту комунального підприємства «Універсал 2005»
Міської ради міста Кропивницького» у новій редакції; про затвердження
Статуту комунального некомерційного підприємства «Територіальне
стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у новій
редакції; про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом
в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки; про затвердження
Програми висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету на 2020-2022 роки; про затвердження перспективного
плану роботи міської ради на 2020 рік; про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження
нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»
(зі змінами); про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про затвердження
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки»; про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення;
про затвердження переліку уточнених назв і написання українською мовою
площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків, бульварів міста
Кропивницького; про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки
«Діалог».
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04 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.
На засіданні постійної комісії були присутні керівники виконавчих
органів міської ради та представники засобів масової інформації.
Розглянуто питання: про затвердження Статуту комунального
підприємства «Універсал 2005» Міської ради міста Кропивницького» у новій
редакції; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення
про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького» (зі змінами); про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення; про надання
згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності цілісного майнового
комплексу дошкільного навчального закладу; про затвердження
перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік; про затвердження
передавального акта (дитяча стоматологічна поліклініка); про затвердження
передавального акта (міська стоматологічна поліклініка № 1 м.Кіровограда);
про затвердження передавального акта (стоматологічна поліклініка № 2).
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
04 грудня міський голова Андрій Райкович вчетверте звітував перед
громадою, яка довірила йому право визначати вектор розвитку ключових
галузей і сфер діяльності складного господарського механізму міста.
У спілкуванні з представниками громади міський голова зосередив увагу
на поточній ситуації в комунальному, гуманітарному, соціальному просторі
та перспективах розвитку міста у наступному році.
До діалогу з очільником міста долучилися голова обласної державної
адміністрації Андрій Балонь, депутати міської та районних у місті рад, члени
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького, голови квартальних комітетів і керуючі багатоквартирними
житловими будинками, голови ОСББ, представники громадських організацій,
підприємств, установ і організацій міста.
04 грудня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка проведено засідання комісії
з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових
субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату.
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Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 1 (призначено – 1); житлових субсидій – 113
(призначено – 97), державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільг – 5 (призначено – 4).
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
04 грудня з 17.15 до 17.35 за адресою: вул. Гоголя, 99 (офіс партії “Слуга
народу” в місті Кропивницькому) Кропивницький міський осередок
політичної партії “Національний корпус” проводив акцію з вимогами
недопущення впровадження ринку землі в Україні та недопущення капітуляції
на Сході України (акція “Ні капітуляції!”). Учасники заходу склали мішки,
ймовірно із землею, під двері офісу та прикріпили свої вимоги на двері.
На організаторів акції дільничний склав адміністративний протокол
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил благоустрою населених пунктів).
Орієнтовна кількість учасників — до 10 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
04 грудня у бібліотеці-філії № 19 міської централізованої бібліотечної
системи проведено правову абетку від поліцейських «Дитинство без насилля».
В рамках Всеукраїнського тижня права у бібліотеці відбулася зустріч
поліцейських з дітьми «Дитинство без насилля!». Гості заходу ─ лейтенант
поліції, офіцер відділку зв’язків з громадськістю Олексій Сухотін та старший
лейтенант поліції Ольга Варіченко розповіли школярам про види насильства
та його прояви в житті дітей. Присутні дізналися, чим різниться шкільний
булінг від кібербулінгу та отримали поради, як захистити себе від
приниження, залякування в соціальних мережах. Телефони «гарячих ліній»
діти закріпили під час практичного завдання «Запам’ятай і не забудь!».
04 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: виховна година «Мій світ без насильства» (ДЮК «Промінь»);
виховна година «Права дитини в дії» (ДЮК «Гермес»); дискусійний
майданчик «Права людини в дії» (ДЮК «Зоряний»).
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
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04 грудня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ” та
вздовж будинку 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.
Під час рейду несанкціонована торгівля не здійснювалась.
Житлово-комунальна сфера
04 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд
з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова,
Соборної, Короленка, Василя Нікітіна, Севастопольської, Варшавської,
Дем’яна Бєдного, Енергетиків, Євгена Маланюка, Глинки, Канатної та
проспекту Винниченка.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
04 грудня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти відбувся краєзнавчий конкурс «Моя Кіровоградщина –
перлина скіфського степу».
Учні закладів загальної середньої освіти міста залучалися до пошуководослідницьких робіт; активізації туристсько-краєзнавчої роботи в закладах
освіти; вдосконалення практичних навичок правильного технічного
виконання інформаційного ресурсу; набуття поглиблених об’єктивних знань
з історії рідного міста.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

