ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 15 березня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
15 лютого під головуванням голови комісії, депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста. Розглянуто 265 звернень громадян та одне депутатське звернення.
Погоджено надати допомогу 257 громадянам, відмовлено в наданні допомоги
8 громадянам, направлено на доопрацювання одне звернення.
15 березня міський голова Андрій Райкович брав участь у привітанні
бійців добровольчого батальйону «Святослав» з Днем добровольця на
території Головного упрaвлiння Нaцiонaльної полiцiї в Кiровогрaдськiй
облaстi.
Андрій Райкович оголосив подяки Міської ради міста Кропивницького
та її виконавчого комітету поліцейському взводу № 3 роти патрульної служби
поліції особливого призначення «Святослав» сержанту поліції Євгену
Куропяткіну та інспектору групи документування роти патрульної служби
поліції особливого призначення «Святослав» лейтенанту поліції Євгену
Прокопенку.
15 березня відбулося навчання за програмою тематичного семінару для
посадових осіб, на яких покладені обов’язки з охорони праці, на тему:
“Основні правила щодо дотримання охорони праці при роботі на
персональних електронних обчислювальних машинах” за участю головного
державного інспектора відділу нагляду в агропромисловому комплексі та
соціально-культурній сфері Управління Держпраці у Кіровоградській області.
15 березня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету.
Розглянуті та прийняті рішення з 4-х питань порядку денного: про звіт
про роботу управління соціального захисту населення Подільської районної у
місті Кропивницькому ради з питань соціально-трудових відносин відповідно
до чинного законодавства та визначених повноважень; про виплату
матеріального заохочення головам органів самоорганізації населення; про звіт
про роботу відділу благоустрою Подільської районної у місті
Кропивницькому ради за 2017 рік; про надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб.
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15 березня в управлінні соціального захисту населення виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням
заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія проведено
засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам, житлових субсидій та пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій - 3
(призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам - 2
(призначено - 2); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям - 2
(призначено - 2).
Кадрові питання
15 березня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося засідання
конкурсної комісії на заміщення вакантних посад в управлінні містобудування
та архітектури, управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю
та управлінні соціальної підтримки населення.
У конкурсному відборі брали участь 7 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити:
на посаду головного спеціаліста – юриста відділу з охорони культурної
спадщини
управління
містобудування
та
архітектури
Льона
Олександра Ігоровича; на посаду головного спеціаліста відділу з охорони
культурної спадщини управління містобудування та архітектури Поповічева
Володимира Сергійовича; на посаду головного спеціаліста відділу
організаційного та бухгалтерського забезпечення управління Державного
архітектурно-будівельного контролю Костюкову Олену Віталіївну; на посаду
заступника начальника управління соціальної підтримки населення Орлова
Анатолія Олександровича.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
15 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 13 – літературна подорож «Байка розважає й моралі навчає» в рамках
Всеукраїнського тижня дитячого читання. Учні подорожували сторінками
байок від письменників-класиків до гумористів ХХ століття: Степана
Олійника, Павла Глазового, Євгена Дударя, Гриця Гайового, Лідії
Підвисоцької й нашого земляка Петра Сиволапа. Діти читали напам’ять байки
Глібова, Гребінки, Гулака-Артемовського, Павла Глазового, виконували
творче завдання на тему: «Мораль байки»;
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№ 5 – калейдоскоп літературних казок «У казки в гостинах». З читачами
було проведено: літературний тайм «Казковий», поетичний тайм «Звідки ці
рядки?» та фізкульт-хвилинку. Найактивніші діти отримали солодкі призи.
Під час презентації книжкової виставки-вікторини «Видатний казкар Шарль
Перро» присутні мали змогу поринути у світ неймовірних пригод, ставши
учасниками театралізованого дійства;
№ 11 – читай-фест «Дитяча книга в тренді». Захід зібрав у Центральній
бібліотеці для дітей усіх закоханих у читання. Присутні разом визначали
книги-рекордсмени. У дітей молодшого шкільного віку титул
«Найулюбленіша у дівчаток» здобула книга К. Кузякіна «Кожен може стати
принцесою». А «Арфа для павучка» Лесі Мовчун здобула титул
«Найпопулярніша у хлопчиків». Визначилися з номінаціями і читачі
середнього шкільного віку. Книга Марії Сердюк «Коко Шанель» здобула у
дівчат титул «Найстильніша». Незмінний лідер у хлопців – «Тореадори з
Васюківки» Всеволода Нестайко. Вона здобула титул «Найзахоплююча».
Фестиваль супроводжувався показом ілюстрацій відомих художників до
найулюбленіших дитячих творів;
№ 15 – бібліогід «Ми діти європейської родини» в рамках тижня
дитячого читання. Свято книги розпочалося з літературного круїзу «Ми діти
європейської родини», під час якого учасники знаходили зупинки українських
та європейських дитячих письменників, на яких дізнавались про їх творчість
та заховані скарби з їх книгами. Відповідали на запитання Котигорошка про
казкових героїв та переглянули відеофільм «Книги мовою екрану»;
№ 1 – інформаційний калейдоскоп «Багатогранність таланту Шевченка»,
приурочений до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. Розпочався
захід з мандрівки сторінками життя та творчості поета. Діти активно
відповідали на запитання вікторини «Що я знаю про Шевченка?»,
декламували вірші та співали пісні. Підсумком заходу була презентація
книжкової викладки «Шевченко для дітей».
До Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового
обслуговування населення
15 березня в приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди
Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового
обслуговування населення.
У заході брали участь: міський голова Андрій Райкович, секретар
міської ради Андрій Табалов, заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін та Олександр Грабенко.
Найкращим працівникам житлово-комунального господарства та
побутового обслуговування населення було оголошено подяки та вручено
грамоти Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету. Пo
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завершенню урoчистoстей відбувся святкoвий кoнцерт за
професійного духового оркестру та його соліста Олександра Безая.

участю

Питання соціально-економічного стану
Освіта
15 березня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Міської ради міста Кропивницького відбувся міський етап
етнографічного конкурсу «Кіровоградщина – міст єднання народів».
В конкурсі брали учні та педагоги закладів освіти: НВО № 1, 6, 18,
ЗОШ № 4, 10. Всі учасники етнографічного конкурсу отримали призові місця.
15 березня на базі навчально–виховного комплексу „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” у рамках
проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»
(ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID, відбувся
практикум із застосування законодавства «Новації законодавства у сфері
освіти. Особливості надання освітніх послуг в умовах реформування».
Керівники закладів загальної середньої освіти міста обговорили новації
законодавства у сфері освіти та особливості надання освітніх послуг в умовах
реформування, шляхи впровадження концепції «Нова українська школа» та
Державного стандарту початкової освіти, взяли участь у дебатах щодо
проектів нової нормативно-законодавчої бази Міністерства освіти і науки
України, ознайомилися з новими можливостями інклюзивно-ресурсного
центру в м. Кропивницькому.
15 березня заступник директора центру методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі
он-лайн нараду із заступниками директорів навчальних закладів міста з
навчально-виховної роботи.
Розглянуто
питання:
про
порядок
проведення
ДПА
у
2017/2018 навчальному році; про реєстрацію на курси при КОІППО; про
результати міського етапу турнірів з базових дисциплін; про підсумки
проведення обласного етапу МАН; про проведення конкурсу-захисту
дослідницьких робіт серед учнів 6-8-х класів; про проведення конкурсів
історичного спрямування.
15 березня на базі закладів загальної середньої освіти відбувся
Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА-2018» серед
учнів 5-11-х класів.
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15 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14
«Калинка» розпочав роботу фестиваль дитячої творчості «Яскраві зірочки
Кропивницького» серед вихованців закладів дошкільної освіти міста у
номінації «Яскраві фарби».
У заході брали участь 36 вихованців з 35-ти закладів дошкільної освіти.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

