
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
                             за 09 вересня 2020 року

м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбу-

лося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На  розгляд  членів  виконавчого  комітету  було  внесено  та  прийнято

27 питань, серед яких: про організацію проведення призову громадян Украї-
ни м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020
року; про затвердження складу Громадської ради при Виконавчому комітеті
Міської ради міста Кропивницького; про підсумки міського огляду-конкурсу
на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного
сектору  у  м.  Кропивницькому;  про  виконання  Закону  України
“Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населен-
ня” тощо.

 09  вересня під  головуванням  заступника  голови  комісії,  директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Олега  Краснокутського відбулося  засідання комісії  з  питань захисту прав
дитини. 

Розглянуті  питання: про  взяття  під  соціальний  супровід  –  2;
про  звільнення  від  повноважень  піклувальників  над  неповнолітньою
дитиною- сиротою – 1; про надання дозволів – 3; про розгляд заяви – 1; про
доцільність  позбавлення  батьківських  прав  –  1;  про  погодження  щодо
влаштування учня до інтернату (пансіону) спеціальної школи на вихідні та
святкові дні – 1;               про відрахування дитини зі складу учнів Вищого
професійного ліцею – 1.

09  вересня під  головуванням  голови  комісії,  заступника  голови
Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія
відбулося  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. 

Розглянуто  справ  з  питань  призначення:  житлових  субсидій  –  15
(призначено  – 9),  соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 6
(призначено – 6) та пільг – 6 (призначено – 6).

09  вересня під  головуванням  голови  адміністративної  комісії,
заступника  голови  Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
Артема  Постолатія  відбулося  засідання  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
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Розглянуто  один протокол  про  адміністративн  правопорушення,
передбачене статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на одну особу.

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

09 вересня у бібліотеках-філіях  міської  централізованої  бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№ 5 – інформина «Рівні епідемічної небезпеки».
Бібліотекарі,  користуючись  матеріалами  преси  та  Інтернету,

ознайомили  відвідувачів  з  тим,  хто  і  як  визначає  належність  регіону  до
певної  зони  (зеленої,  жовтої,  помаранчевої  чи  червоної),  детально
розібралися, які обмеження накладає колір зони на громадське життя та яку
відповідальність несуть порушники умов карантину;

№  12  –  інформаційний  буклет  «Геній  українського  театру  Іван
Карпенко-Карий  у  фотографіях»  до  175-річчя  від  дня  народження  Івана
Карпенка-Карого.

 Бібліотекарі  підготували  інформаційний буклет «Геній українського
театру»  (І.К.Тобілевич  у  фотографіях).  Відвідувачі  мали  змогу
познайомитися з новою друкованою продукцією бібліотеки;

№  16  –  екскурс  у  минуле  «Українська  революція:  головні  події,
постаті».

Бібліотекарі запросили старшокласників здійснити екскурс у минуле з
метою  поглиблення  знань  учнів  про  ключові  події  Української  революції
1917-1921 років,  політичних,  громадських,  культурних діячів  того  періоду
українського  державотворення.  Присутні  переглянули  документальний
відеофільм  про  події  того  часу,  прослухали  короткий  екскурс  в  історію,
ознайомились  з  матеріалами  книжкової  виставки  «Українська  революція:
погляд крізь віки».

Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

09  вересня  в  рамках  реалізації  проєкту «Муніципальний  патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Полтавській (біля ринку «Полтавський»
ПП  «Кіровоград-Буд-Дизайн»)  з  припинення  несанкціонованої  торгівлі
продовольчими товарами 

З  громадянами,  які  здійснювали  торгівлю  у  невстановлених  місцях,
проведено  роз’яснювальну  роботу  стосовно  недопущення  «стихійної»
торгівлі  на  тротуарах,  газонах,  біля  житлових будинків  та  розповсюджено
листівки                        з  інформацією стосовно  адміністративної
відповідальності. 
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Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля була
призупинена.

Житлово-комунальна сфера

 09  вересня інспекторами  спеціалізованої  інспекції  Міської  ради
міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд
з  перевірки  благоустрою  міста,  у  ході  якого  було  здійснено  обстеження
санітарного  стану  вулиць:  Бєляєва,  Межового  Бульвар,  Лесі  Українки,
Дарвіна,  Глинки,  Тараса  Карпи,  Костромської,  Філатова,  Генерала  Жадова,
Космонавта Попова, Героїв України, Сергія Сєнчева, Добровольського, Миру,
Саратовської,  Шевченка,  Преображенської,  Великої  Пермської  та  провулку
Поштового.

Під час  рейду за  виявлені  порушення Правил  благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  4  протоколи  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 17 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

                Соціальна політика

До бюджету міста Кропивницького надійшли субвенції  з державного
бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення  на  загальну  суму  2 204,9  тис.  грн,  а  саме:  для  внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь   в  антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  та  які  потребують
поліпшення  житлових  умов,  у  сумі  1 012,1  тис.  грн;  для  сімей  осіб,
визначених абзацами 5 -  8 пункту 1 статті  10 Закону України "Про статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту",  для осіб   з  інвалідністю
I -  II групи,  яка  настала  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва  або
захворювання,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі
в антитерористичній операції, та які потребують поліпшення житлових умов,
у сумі 1 192,8 тис. грн.

Зазначені  виплати  09 вересня у  повному  обсязі  перераховані
управлінням соціального  захисту  населення  районних у  місті  рад,  у  тому
числі:  Подільського  району    –   1 192,8  тис. грн,  Фортечного  району  –
1 012,1 тис. грн.

Освіта

09  вересня відбулась  онлайн-зустріч  представників  управління
Державної  служби  якості  освіти  у  Кіровоградській  області  з  керівниками
закладів освіти міста Кропивницького. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n155


4

Тема  обговорення:  «Формування  внутрішньої  системи  забезпечення
якості  освіти. Самооцінювання роботи  закладу  та  інструментарій  для  його
здійснення». 

09  вересня відбулася  онлайн-нарада  з  керівниками  шкільних
методичних  об’єднань  вчителів  початкових  класів  з  проблеми:  «Ведення
шкільної документації в 1-3-х класах Нової української школи». 

Розглянуті  питання:  про  заповнення  класного  журналу  учнів
початкових  класів  1-3-х  класів  Нової  української  школи  у  2020/2021
навчальному році (наказ МОН України від 02.09.2020 № 1096); про перевірку
зошитів учнів                        3-х класів; про ведення шкільної документації в
умовах дистанційного навчання.

Транспорт

09 вересня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся
конкурс  з  визначення  перевізника  на  міських  автобусних  маршрутах
загального  користування  міста  Кропивницького.  Для  участі  в  конкурсі
надійшли  заявки  від  трьох  підприємств-перевізників,  зокрема:
КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», ПП «Урса - Транс»
та  ПП «Автобаз-Кіровоград».  Згідно  з  рішенням  конкурсного  комітету
всі підприємства-перевізники були допущені до участі у конкурсі.

За  результатом  конкурсу  КП  «Електротранс»  Міської  міста
Кропивницького»  було  визнано  переможцем  на  маршрутах  №  114
«Никанорівка - ТЦ «Епіцентр» та № 119 «Велика Балка - Критий ринок», які
працюють в звичайному режимі руху. Приватне підприємство «Урса - Транс»
за результатом відкритого голосування визнано переможцем за маршрутом
№ 18 «Велика Балка - Центральний ринок».

Начальник організаційного відділу     Олена РАЗУМЕНКО

Ірина Штадченко  35 83 89
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