
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста,
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

      за 19 жовтня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

19 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Світлани Балакірєвої проведено засідання громадської комісії з
житлових питань.

Було розглянуто 4 проєкти рішень Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради: про взяття гр. С*** на квартирний облік; про зняття громадян з
обліку; про внесення змін до квартирної справи гр. Ш***; про внесення змін
до квартирної справи гр. М***.

З розглянутих питань комісією прийняті відповідні рішення.

19  жовтня начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  Віктор  Кухаренко  провів  виробничу  нараду  з  керівниками
житлово-комунальних підприємств. 

Розглянуті питання: про щоденне  надання  інформації  про  стан
опалення житлових будинків; про прибирання  закріплених,  прибудинкових
та  інших  територій  міста;  про  вивезення  опалого  листя;  про  своєчасне
реагування та усунення поривів на водопровідних мережах; про благоустрій
місць  розриття,  де  виконувалися  ремонтні  роботи;  про  підняття  люків  до
нормативної  висоти  доріг;  про  своєчасне  вивезення  твердих  побутових
відходів з контейнерних майданчиків та приватного сектора; про чергування
працівників на час пуску тепла до житлових будинків.

За результатами наради було надано відповідні доручення.

19  жовтня під  головуванням  заступника  директора  департаменту
соціальної політики міської ради Олени Костенко відбулося засідання комісії
з  питань  надання  та  виплати  одноразової  матеріальної  допомоги
непрацюючим малозабезпеченим особам,  особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю,  матеріальної  допомоги  громадянам  на  лікування,  вирішення
соціально-побутових проблем тощо.

На  комісії  розглянуто 7  заяв  щодо надання одноразової  матеріальної
допомоги  непрацюючим  малозабезпеченим  особам,  особам  з  інвалідністю
та 31 заяву (14 заявників) щодо надання матеріальної допомоги громадянам
на  лікування,  вирішення  соціального-побутових  проблем  тощо.  Комісією
погоджено надати одноразову матеріальну допомогу 1 особі з інвалідністю
та  6  непрацюючим  малозабезпеченим  особам  і  матеріальну  допомогу
14 особам (по 31 заяві).
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19  жовтня під  головуванням  депутата  міської  ради

Ольги  Мороз  відбулося  засідання  комісії  з  розгляду  питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького,
на якому розглянуто 58 звернень мешканців міста та 46 звернень депутатів
Кропивницької міської ради. За результатами розгляду звернень погоджено
надання  допомоги  84  громадянам,  відмовлено  в  надані  допомоги
10 громадянам та направлено на доопрацювання 10 звернень.

19 жовтня  під головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Михайла  Бєжана відбулося засідання
адміністративної комісії при  Виконавчому комітеті міської ради.  

Розглянуто  51  протокол про  адміністративні  правопорушення,
передбачені статтею 152, частиною другою статті 156, статтею 180, частиною
першою статті  154  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 24 протоколах на
загальну суму 57 902 грн. Закрито провадження по 25 протоколах. Прийнято
рішення  про  перенесення  розгляду  2  протоколів  на  наступне  засідання
адміністративної комісії.

19 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська  провела  онлайн  нараду  з  педагогами  - організаторами
КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання». 

Розглянуті питання: про дотримання карантинних норм та обмежень;
про  благоустрій  прилеглих  до  дитячо-юнацьких  клубів  територій;  про
підготовку до опалювального сезону.

За результатами наради було надано відповідні доручення.

19 жовтня відбулася онлайн нарада за  участі  начальника управління
охорони здоров'я  Оксани Макарук та  міського позаштатного  інфекціоніста
управління охорони здоров'я Ірини Панченко з керівниками підпорядкованих
закладів охорони здоров'я. 

Розглядалося  питання  щодо  маршруту  пацієнта  з  коронавірусною
інфекцією  та  механізму  взаємодії  лікарів  первинної  та  вторинної  ланки
надання медичної допомоги при COVID-19.

19 жовтня на території Новенського старостинського округу (смт Нове)
відбулася  звітно-виборча  конференція  зі  створення  органу  самоорганізації
населення   (квартального   комітету,   обмеженого   вулицями:   вул.  Лисенка,
вул. Мурманська, вул. Ползунова, вул. Лебедєва, вул. Глазунова). 

Під час зборів було визначено номер квартального комітету, обговорено
основні  розділи  та  затверджено  Положення  про  ОСН,  яке  буде
регламентувати  діяльність  цього  органу,  перелік  документів,  які  може
видавати  орган  самоорганізації  населення, порядок підтвердження  підпису
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голови  квартального  комітету  та  проведено  обрання  складу  органу
самоорганізації населення.

За  результатами  голосування  одноголосно  обрано  головою
квартального  комітету  Курносову  Інну  Віталіївну,  заступника  голови,
секретаря та членів квартального комітету.

Освіта

19  жовтня під  головуванням  начальника  управління  освіти  Лариси
Костенко відбулась онлайн-нарада з керівниками закладів освіти міста. 

Розглянуті питання: про стан організації позакласної роботи та дозвілля
учнів  під  час  навчання  та  в  канікулярний  час;  про  стан  оприлюднення
інформації на інформаційному сайті «Освітня карта м. Кропивницького»; про
рівень  вакцинації  працівників  закладів  освіти  міста  та  дотримання
протиепідемічних заходів. 

19  жовтня під  головуванням  начальника  управління  освіти  Лариси
Костенко відбулося засідання атестаційної комісії. На засіданні затверджено
список  педагогічних  працівників  та  керівників  закладів  освіти  міста,  які
підлягають  атестації  у  2021/2022  навчальному  році;  графік  роботи
атестаційної комісії на 2021/2022 навчальний рік.

Діалог влади з народом

19  жовтня  відбувся  брифінг завідувачки інфекційного  відділення
центральної  міської  лікарні,  міської позаштатної   інфекціоністки  Ірини 
Панченко. Мова йшла про епідеміологічну ситуацію в місті.

На даний час першу дозу COVID-вакцини отримали 56 286 мешканців
обласного центру. Двічі щепилися 43 300 кропивничан - це 27,8% населення
міста  і  цього  замало  задля  вироблення  колективного  імунітету.  У
Кропивницькому створені всі умови для проведення вакцинальної кампанії.
Щепитися можна як в поліклінічних відділеннях за місцем проживання, так і
в  центрах  масової  вакцинації,  які  щодня  з  9-00  до  15-00  працюють  у
приміщенні Кропивницької міської ради та торговельному центрі “Епіцентр”.

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

19 жовтня у бібліотеці-філії № 14 міської централізованої бібліотечної
системи міста відбувся перегляд фільмів патріотичного виховання «Козацькій
славі жити у віках».

У  літературно-меморіальному  музеї  І.К.Карпенка-Карого  відбулася
творча  зустріч  з  композитором  і  виконавцем  пісень  Петром  Лойтрою  у
рамках  музейного  проєкту  «Відкриті  сторінки  душі».  Пісні Петра  Лойтри
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звучать  не  лише  в  Україні,  а  й  озиваються  серед  української  діаспори
Білорусії, Аргентини, Данії, Канади. Запрошений гість подарував учасникам
зустрічі свої книги.

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради         Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


