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

      за 08 червня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

 08  червня року  під  головуванням  міського  голови  Андрія
Райковича  відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради.

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято 23
питання, серед яких: про нагородження з нагоди Дня медичного працівника;
про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста
Кропивницького  за  депутатськими  зверненнями;  про  створення  міської
робочої  групи  з  питань  дотримання  законодавства  про  працю;  про
затвердження складу комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації
масового отруєння бджіл на території Кропивницької міської територіальної
громади;  про  утворення  мобільної  бригади  соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та/або
насильства  за  ознакою  статі,  та  затвердження  Положення  про  неї;  про
організацію  харчування  дітей  з  інвалідністю   КЗ  «Центр  комплексної
реабілітації  для  дітей  з  інвалідністю  Фортечної  районної  у
м. Кропивницькому ради» влітку 2021 року тощо.

 08 червня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун та начальник Головного управління житлово-
комунального господарства Віктор Кухаренко  провели нараду з керівниками
житлово-комунальних підприємств.  

Розглянуті  питання:  про  покіс  бур’янів  та  карантинних  рослин,  про
прибирання на закріплених і прилеглих територіях та  прибирання підвалів  і
технічних поверхів у багатоповерхових будинках; про усунення ямковості на
дорогах  міста;  про  нанесення  відсутньої  дорожньої  розмітки  на  дорогах
міста;  про  належну  роботу  світлофорних  об’єктів,  про  встановлення
дорожніх  знаків;  про  підготовку  зволожуючих  рамок  для  встановлення  на
площі Героїв Майдану; про  підготовку  поливомиючих  автомобілів;  про
активізування  роботи  із  заміни  інженерних  мереж  теплопостачання;  про
закриття підвалів та технічних поверхів щодо недопущення сторонніх осіб;
про забезпечення прибирання контейнерних майданчиків; про відновлення
скейтмайданчика  у  Ковалівському  парку;  про  відновлення  дорожнього
покриття  після  виконання  ремонтних  робіт  на  інженерних  мережах;  про
підняття люків до нормативної висоти по вулиці Шевченка; про забезпечення
своєчасного освоєння бюджетних коштів; про підготовку  до  перевірки
укриттів (підвалів); про від’єднання стояків опалення, де квартири від’єднані
від централізованого опалення.

За результатами наради було надано відповідні доручення.
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08  червня  під  головуванням  заступника  начальника  головного
управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко  відбулося
засідання  конкурсної  комісії  з  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення
побутових відходів у місті Кропивницькому. Було повідомлено, що у зв’язку з
відсутністю конкурсних пропозицій конкурс на надання послуг з вивезення
побутових відходів в місті Кропивницькому визнано таким, що не відбувся.

08 червня секретар міської ради Олег Колюка провів робочу зустріч із
представниками Уповноваженого Верховної  Ради України з  прав людини -
Олександром  Остапенком,  представником  Уповноваженого  у південних
областях,  та  Віктором  Барвіцьким,  який контролює  дотримання  права
громадян на інформацію. 

Зустріч  відбулася  в  рамках  налагодження  постійної  взаємодії  з
органами  державної  влади  та  місцевого  самоврядування  щодо  виявлення
чинників, які можуть призвести до порушення прав громадян.

Олег  Колюка  поінформував  представників  Уповноваженого про  стан
дотримання  у  Кропивницькій  міській  раді  норм  чинного  законодавства
України  у  сфері  інформаційної  політики,  зокрема  законів  України  «Про
доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».

Олександр Остапенко зазначив, що наповнення офіційного сайту ради,
оприлюднення  інформації  у  форматі  відкритих  даних  свідчать  про  високу
відповідальність  міської  влади  у  цій  сфері,  відмітив належний  рівень
забезпечення права на інформацію у Кропивницькій міській раді. 

Участь  у  зустрічі  взяли  головний  спеціаліст  відділу  регіонального
представництва  в  південних  областях  -  регіональний  представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській
області  Олександр  Жученя,  регіональний  координатор  взаємодії  з
громадськістю  Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з
прав людини в Кіровоградській області  Віктор Жученя,  начальник  відділу
комунікацій  з  громадськістю   Оксана  Горбенко,  директор  департаменту
надання  адміністративних  послуг  Олександр  Нікітенко,  начальник
юридичного  управління  Марина  Смаглюк,  начальник  управління
інформаційних технологій Оксана Бабаєва.

08 червня начальник управління молоді та спорту Вячеслав Гурський
та заступник  начальника управління молоді та спорту Катерина Черкасська
провели  нараду  з  педагогами-організаторами  КЗ  «Об’єднання  дитячо  –
юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті  питання:  про  підведення  підсумків   навчального  року
2020/2021  року,  про  екзаменування  вихованців,  про  організацію
Олімпійського  дня,  про дотримання техніки  безпеки  при  проведенні
екскурсій по місту та за його межами.  

08 червня відбувся брифінг директора КП “Універсал — 2005” Віктора
Панішка. Мова йшла  про поточний ремонт доріг у місті Кропивницькому.
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Поточний  ремонт  проїжджої  частини  шляхів  Кропивницького
холодною асфальтобетонною сумішшю спеціалісти КП «Універсал – 2005»
розпочали ще в середині січня. На відновлення близько 76 квадратних метрів
дорожнього  полотна  було  використано  близько  10  тонн  холодної
асфальтобетонної суміші. А від початку березня дорожники приступили до
ліквідації  ямковості  з  використанням  асфальтобетону.  Працівники
підприємства  у  2021  році  відновили  вже  понад  2380  кв.  м дорожнього
покриття на 55 вулицях обласного центру. Для цього було закуплено майже
322 тонни необхідних матеріалів.

08  червня  відбувся  брифінг  директора  КП  “Благоустрій”  Віктора
Луценка. Мова йшла  про викошування трави та бур’янів у Кропивницькому.
За його інформацією, косарі КП «Благоустрій» обслуговують площу в понад
188 гектарів. Викошувати траву вони почали ще в квітні. Тоді довели до ладу
3,6 гектарів зелених зон у місті. У травні обробили ще 43,5 гектарів.

  Діалог влади з народом

 08 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.

Кропивничани  порушили   питання  благоустрою  прибудинкової
території,  ремонту  будинку,  відключення  від  централізованого  опалення,
встановлення автономного опалення у квартирах малозабезпечених громадян
та подякували за відновлення зовнішнього освітлення по  вулиці Курганній.

За  результатами  розгляду  заяв,  Олександр  Вергун  надав  доручення
керівникам  відповідних  виконавчих  органів  міської  ради.  Усі  порушені
питання взяті на контроль.

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

08 червня у центральній міській бібліотеці імені Володимира Панченка
було проведено інформ-візитку: «Міста. Архітектура. Люди».

Під час проведення презентації  «Архітектурні  образи нашого міста»,
бібліотекарі ознайомили присутніх читачів з історією виникнення міста, його
архітектурними  пам’ятками  та  їх  творцями.  Вони  жили  і  працювали  у
нашому місті в різні періоди, різні роки і різні віки, але спроектовані ними
будинки були,  є  й  будуть  надалі  окрасою нашого  міста,  його  візитівками.
Після презентації  учасникам заходу було запропоновано продемонструвати
свої  знання  у  краєзнавчій  вікторині  «Впізнай  будинок  за  фрагментом».
Завершилась  мандрівка  переглядом  літератури  та  матеріалами,  що  були
представлені на книжковій викладці. 

На вебсайті художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна в розділі
«Вибрані  виставки»  презентується  віртуальна  персональна  виставка
графічних  творів  Дмитра  Мішина  «Візуалізація  підсвідомого  адаптована»
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http://s쇘merkinmms쇘ersm.ik.s//er///stpnm///stpus.h/ma. Дмитро  Петрович  Мішин  має
численні  опубліковані  наукові  та  методичні  роботи.  Майже двадцять років
займався  аматорським  кіно,  був  позаштатним  кореспондентом-
кінооператором  Кіровоградського  обласного  телебачення,  керував
аматорськими  кіностудіями.  Є  лауреатом  і  дипломантом  всеукраїнських
конкурсів аматорського кіно. В даний час – вебмайстер. Створив і підтримує
інтернет-сайти  закладів  культури  та  мистецтва  –  галереї  «Єлисаветград»,
художньо-меморіального  музею  Олександра  Осмьоркіна,  літературно-
меморіального  музею  Івана  Карпенка-Карого,  народного  меморіального
музею  Генріха  Нейгауза,  а  також  особистий  сайт  відомого  хормейстера
заслуженого діяча мистецтв України Юрія Любовича.

Результатом  творчих  пошуків  Дмитра  Мішина  є  авторські  роботи
комп’ютерної  графіки,  які  вперше  презентувалися  в  жовтні  2006  року  на
персональній  виставці  «Візуалізація  підсвідомого»  в  художньо-
меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна. Згодом їх можна було побачити під час
вернісажу  в  обласній  універсальній  науковій  бібліотеці  імені  Дмитра
Чижевського.  В  минулому  році  Дмитро  Мішин  представив  свої  твори  на
організованому музеєм Першому Бієнале наївного мистецтва  та  мистецтва
примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова до Всеукраїнського дня
працівників  культури  та  майстрів  народного  мистецтва,  учасниками  якого
були понад півсотні митців з різних регіонів України, як професіонали, так і
аматори. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89

http://osmerkinmuseum.kr.ua/ex/aopint/aop_u.html
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