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

за 14 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

14 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з секретарем міської
ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради,  керуючою справами виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та запрошеними
особами.

Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: продовження
роботи з внутрішньо переміщеними особами; підготовки до опалювального
періоду 2022/2023 року; благоустрою міста; підготовки до відзначення Дня
медичного  працівника;   вирішення  питання  щодо  передачі  гуртожитку  по
просп.  Університетському,  21  до  комунальної  власності;  відзначення
100-річчя від заснування ПрАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»;
обов’язковості дотримання комендантської години.

Розглянуті  питання: про  забезпечення  водопостачанням  абонентів
м.  Кропивницького  у  випадку  виникнення  надзвичайної  ситуації;  про
виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за січень -
травень 2022 року.

14  червня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Олега  Колюки
відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.
          На  розгляд  членів  виконавчого  комітету  було  внесено  та  прийнято
               62  питання,  серед  яких:  про  внесення  змін  до  рішення
Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет
Кропивницької  міської  територіальної  громади на 2022 рік»;  про передачу
матеріально-технічних  цінностей;  про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької  міської  ради  «Про  звільнення  у  2022  році  внутрішньо
переміщених  осіб  від  оплати  вартості  адміністративної  послуги,  яка
зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади»;
про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від  02
березня  2015  №  107  «Про  створення  комісії  з  координації  заходів  щодо
впорядкування  розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  м.
Кропивницького»;  про  передачу  закінченого  будівництвом  об’єкта;  про
погодження  проєкту  рішення  Кропивницької  міської  ради  «Про
перейменування  закладів  освіти»;  про  заходи  щодо  підготовки  міського
господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2022/2023  року;  про
затвердження  акта  приймання-передачі  на  баланс  влаштованих   дитячих
майданчиків у м. Кропивницькому;  про  встановлення 
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тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком
окремих  видів  ритуальних  послуг;  про  внесення  доповнень  до  рішення
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 грудня 2021 року
№  975  «Про  організацію  громадських  робіт  протягом  2022  року»;  про
надання  ордерів  на  жилі  приміщення  у  гуртожитку  по 
просп. Університетському, буд. 21; про надання права надавачам соціальних
послуг  комунальної  власності  Кропивницької  міської  територіальної
громади  приймати  рішення  про  надання  соціальних  послуг  екстрено
(кризово)  на  період  введення  воєнного  стану  та  місяць  після  його
припинення  чи  скасування;  Про надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій осіб; про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат
на поховання;  про  надання  щомісячної  грошової  допомоги  членам сімей
загиблих  (померлих)  військовослужбовців  для  вирішення  соціально-
побутових  питань;  про  надання  щомісячної  грошової  допомоги  дітям
загиблих (померлих) військовослужбовців тощо.           

Також  розглянуто  низку  питань,  які  підготовлені  управлінням  з
питань захисту прав дітей, щодо соціального захисту прав дітей.

14 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра  Вергуна  відбулося
засідання  міської  комісії  з  питань  техногенно  -  екологічної  безпеки   та
надзвичайних ситуацій.

Розглянуті  питання: про  заходи  щодо  попередження  нещасних
випадків  на  воді  в  літній  період  2022  року  на  території  Кропивницької
міської  територіальної  громади;  про  вжиття  невідкладних  заходів  щодо
ліквідації  аварійної  події,  яка  виникла  на  території КНП  «Центральна
міська лікарня».

За результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення.

14 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 трави на закріплених і прибудинкових
територіях, у паркових зонах; про розміщення  оголошень  про  графіки
подачі водопостачання в смт Нове; про проведення  наради  щодо
підготовки  міського  господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період
2022/2023 року; про підготовку  листа  до  ОКВП  «Дніпро-Кіровоград»
щодо  розпломбування  лічильників  у  житловому  будинку  по  вулиці
Космонавта  Попова,  24,  корп.  1;  про  виготовлення  та  встановлення
табличок про заборону купання на пляжах міста тощо.

За результатами наради було надано відповідні доручення.
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14 червня начальник  управління  молоді  та  спорту  міської  ради
Вячеслав  Гурський  провів нараду  з  керівниками  підпорядкованих
спортивних закладів. 

Розглянуті  питання:  про  проведення  змагань  із  загальної  фізичної
підготовки;  про  проведення  заходів  із  національно-патріотичного
виховання;  про  проведення  інструктажів  з  дітьми  щодо  безпеки
життєдіяльності в літній період; про  своєчасне  надання  заяв  на
відпустки; про дотримання обмежень під час комендантської години; про
своєчасне  скошування  бур'янів  на  прилеглих  територіях;  про  надання
звітності  щодо  проведення  спортивно-масових  заходів  в  рамках  дитячої
акції  «Літо-2022.  Разом  До  Перемоги!»;  про  дотримання  вимог  щодо
проведення  масових  заходів  в  умовах  воєнного  стану  та  їх  письмового
погодження; про можливість підвищення кваліфікації  тренерів-викладачів
на  базі  факультету  фізичного  виховання  Центральноукраїнського
державного педегогічного університету імені Володимира Вінниченка.

14  червня заступник  начальника управління  молоді  та  спорту
Катерина Черкасська провела онлайн-нараду з педагогами - організаторами
КЗ  «Об’єднання  дитячо  –  юнацьких  клубів  за  місцем  проживання
Кропивнцької міської ради». 

Розглянуті питання: про проведення інформування вихованців  щодо
попередження  нещасних  випадків  на  воді  в  літній  період  2022  року  на
території  Кропивницької міської територіальної громади; про організацію
спортивної програми до Дня батька; про звітність педагогів-організаторів за
роботу в літній період.

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

14  червня  бібліотечними-філіями  міської  централізованої
бібліотечної системи міста  були проведені заходи:

№ 14 – правознавчий діалог “Права та обов’язки у нашому житті.”
Бібіліотекар  філії  допоміг  поглибити  знання  читачів  у  правовій  сфері,
стимулювати  інтерес  до  здобуття  правових  знань  і  сприяти  поширенню
серед молодих людей правознавчої культури та розвитку свідомості;

№ 18 – літня  таборівка  «Арт-терапія».  Учасники заходу  навчилися
розрізняти види сміття та зрозуміли правильне сортування. 

14  червня у Центральній  бібліотеці імені  Володимира  Панченка
відбулося  драйв читання «У колі читаючих дітей». Читачі знайомилися з
книгою «Вельветовий кролик, або як оживають іграшки». Після прочитання
твору маленькі читачі розповідали один одному про свої улюблені іграшки
та малювали героїв книги.
Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА
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