
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 30 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

30 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород. 

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету: трудовий колектив Державного підприємства 

„Кіровоградський ремонтний завод” Державного концерну „Укроборонпром” 

з нагоди 90-річчя від дня заснування; 2-х працівників  приватного 

акціонерного товариства «Швейна фабрика «Зорянка»  з нагоди Дня легкої 

промисловості та 95-річниці приватного акціонерного товариства «Швейна 

фабрика «Зорянка» та одного медичного працівника  з нагоди Дня медичного 

працівника. 

 

30 травня відбулися прес-конференції начальника відділу сім»ї та 

молоді Людмили Дорохіної та начальника Головного управління житлово-

комунального господарства Віктора Кухаренка. Мова йшла про святкові 

заходи з нагоди Дня захисту дітей, підсумки генерального весняного 

прибирання у місті та капітальний  ремонт  доріг. 

 

30 травня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про покіс бур’янів біля спортивних закладів; 

про нагородження переможців міського конкурсу «Дитина року» в номінації                      

«За спортивні досягнення»; про підготовку до проведення чемпіонату України 

з велоспорту; про хід виконання капітального ремонту приміщення міського 

шахового клубу та інші. 

 

30 травня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Розглянуто питання: моніторинг заходів, що проводились в                    

ДЮКах протягом минулого тижня; про підведення підсумків навчального 

року; про підготовку та проведення заходів до Дня захисту дітей; про 

комплектацію груп на молодіжні громадські оплачувані роботи та інші. 

 

30 травня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради відбулося засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат. 
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На засідання були запрошені керівники підприємств:                                                      

КП «ЖЕО № 2 КМР»; ТОВ «Компанія Аполон»; ТОВ «Готельний комплекс 

«Європа»; ПМП НВФ «Кіт»; ПП «Будкомплекс». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                 

КП «ЖЕО № 2 КМР»; про дотримання державних гарантій щодо мінімального 

розміру заробітної плати на підприємствах Подільського району                                             

м. Кропивницького; звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 27.04.2017. 

 

30 травня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради відбулося засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

На засідання були запрошені 5 фізичних осіб-підприємців. 

Розглянуто питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району                         

м. Кропивницького, звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення, яке відбулося 27.04.2017. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

30 травня в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений Дню захисту дітей. Юні мешканці гуртожитку брали 

участь у спортивних конкурсах і відповідали на запитання олімпійської 

вікторини. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради і отримали сувеніри від 

обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

30 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Зоряний» - уроки здоров’я на свіжому повітрі; ДЮК «Скіф» – 

святкову програму до Дня захисту дітей та майстер-клас з декоративно-

ужиткового мистецтва; ДЮК «Ровесник» – інформаційно-просвітницькі 

заходи з нагоди Всесвітнього дня без тютюну. 
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Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

30 травня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн 

нараду з директорами навчальних закладів міста. 

Розглянуто питання: про планування методичної роботи на новий 

2017/2018 н.р. та проведення серпневих нарад педагогів різних фахів; про 

усунення недоліків, виявлених під час вивчення стану виконання практичної 

частини навчальної програми з інформатики та  математики; про організацію 

роботи літніх дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (залучення 

школярів до участі у мовних таборах,  освітньо-виховному проекті для учнів 

8-х класів  «Літня школа» та проекті «Бізнес-лідерство»). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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