ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду із
заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Райкович А.П. окреслив заходи, які проходили в місті протягом минулого
тижня: урочистості з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, звіт перед головою
облдержадміністрації про підсумки соціально-економічного розвитку міста за
2017 рік та завдання на 2018 рік; завершення роботи Х сесії міської ради; візит
Міністра освіти та науки України до міста Кропивницького. Міський голова
просив начальника управління освіти Костенко Л.Д. передати слова вдячності
педагогічним колективам за належну організацію зустрічі.
Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності
координації організаційної підготовки проведення масових заходів та
передбачення нестандартних ситуацій; активної реалізації вже прийнятих
галузевих програм; роботи громадського транспорту; посилення контролю за
якістю виконання аварійно-ремонтних робіт на тепло-, водомережах;
підготовки до ХІ сесії міської ради; стану обладнання харчоблоків у
навчальних закладах; комунального порядку в місті; звернення Посольста
Японії в Україні щодо передачі саджанців сакури для висадження на
території міста; дотримання на території міста мовної політики усіма
суб»єктами господарювання; намагання керівництва ВАТ «Кіровоградгаз»
знову вдатися до провокативних дій, викладаючи на своєму сайті в момент
сильного похолодання чергову заяву про намір відключити теплогенеруючі
підприємства від газопостачання; складання патрульною поліцією протоколу
на Райковича А.П. за зупинку автотранспорту в неналежному місці; належної
підготовки до святкування Міжнародного жіночого дня.
26 лютого начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житловокомунальних підприємств міста.
Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених
територій, контейнерних майданчиків, зупинок громадського транспорту,
в тому числі кінцевих; про відновлення роботи пограбованих
та
пошкоджених ліфтів; про розчищення доріг від снігу та наледнів; про
організацію роботи аварійних бригад для оперативної ліквідації поривів на
тепломережах та інші.
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26 лютого під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
інших соціальних виплат.
На засідання робочої групи були запрошені керівники підприємств,
установ та організацій Подільського району м.Кропивницького, а саме:
ТДВ «Завод дозуючих автоматів», ТОВ «Європроджект-Україна»,
ТОВ «Венте-оіл», ТОВ «Віп авіа груп», ТОВ «Агродар-Україна плюс»,
дитячої міської поліклініки №1, ЦДПУ ім.В.Винниченка, Кіровоградського
психоневрологічного
інтернату
з
геріатричним
відділенням,
Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології.
Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості із виплати
заробітної плати та зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування; про дотримання державних гарантій щодо
мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, в установах та
організаціях 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 25.01.2018, про підвищення рівня мінімальної заробітної плати
працівникам бюджетної сфери.
За підсумками засідання робочої групи прийняті відповідні рішення.
26 лютого під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання робочої групи були запрошені 3 фізичні особипідприємці.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
26 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Чайка» - виготовлення подарунків для мам до Міжнародного
жіночого дня; ДЮК «Старт» – годину спілкування з правил безпеки
життєдіяльності «Наша безпека – у наших руках».
26 лютого в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 проведено
«Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення
Кіровоградської області. У заході, організованому завдяки співпраці
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
брали участь 52 учасники. Юні спортсмени змагалися у спортивних
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конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської
вікторини, а директор міського центру «Спорт для всіх» Микола Аношкін
розповів про утворення Кіровоградської області.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
призи від обласного відділення НОК України.

Начальник організаційного відділу
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