ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 21 березня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
21 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 березня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання топонімічної комісії. Розглянуті питання: про звернення
депутата Міської ради міста Кропивницького Шамардіної К.О. щодо
встановлення меморіальної дошки видатній місцевій меценатці, засновниці
лікарні Св. Анни Дмитрян Г.М.; про розгляд підтриманої електронної петиції
щодо виділення земельної ділянки в центрі м. Кропивницького для
встановлення пам’ятника Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну); про лист
управління освіти Міської ради міста Кропивницького про встановлення на
фасаді будівлі навчально-виховного комплексу «Кіровоградський колегіум»
пам’ятної дошки випускнику закладу Шмальку О.В., учаснику
антитерористичної операції, померлому від ран; про питання, зазначені у
Плані заходів з підготовки та відзначення в області у 2018 році 100-річчя з
дня
народження
В.О.Сухомлинського
(розпорядження
голови
Кіровоградської облдержадміністрації від 12.02.2018 № 70-р); про звернення
скульптора Савченка Г.С. щодо встановлення на будівлі обласної ради
пам'ятного знака Герою України Чорноволу В.М.; про лист управління
містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького щодо
найменування безіменного провулку, який розташований в районі пров.
Санаторного, провулком Луньовським І-им; про звернення дирекції
інженерного коледжу ЦНТУ щодо встановлення меморіальної дошки на
честь Українських Січових Стрільців на будівлі коледжу; про звернення гр.
Г*** щодо перейменування вулиці Шатила, провулку Заводського та міста;
про не підтриману електронну петицію щодо перейменування вулиці
Волкова на вулицю Леоніда Каденюка.
21 березня під головуванням заступника голови комісії, директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав
дитини. Розглянуті питання: про усиновлення – 1; про позбавлення
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батьківських прав – 1; про надання дозволів – 2; про затвердження
індивідуальних планів - 28.
21 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 - 13
(призначено – 13); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 9
(призначено – 9); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 3 (призначено - 3); надання права на пільги – 4 (призначено - 4).
21 березня відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і
своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення
заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат
при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 12 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
Розглянуті питання щодо легалізації зайнятості населення і детінізації
заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість станом на 20 березня 2018 року по економічно
активних підприємствах складає 949,6 тис. грн.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
Діалог влади з народом
21 березня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулись 13 заявників з питань: надання
матеріальної допомоги на лікування, землекористування, благоустрою
прибудинкової території, зовнішнього освітлення, поновлення дорожньої
розмітки, встановлення зупинки громадського транспорту, роботи
громадського транспорту та пільгового перевезення у маршрутних таксі.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
21 березня в дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді
проведено змагання з настільного хокею.
21 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький
центр «Лідер» проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений
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80-й річниці утворення Кіровоградської області. Учасниками заходу,
організованого спільно управлінням молоді та спорту міської ради, міським
центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділенням
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
стали біля 50 дітей. Школярі брали участь у спортивних естафетах та
перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та
спорту міської ради, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного
відділення НОК України.
21 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 6 – бібліошопінг «Міняй вірш на подарунок!». В рамках
Всеукраїнського тижня дитячого читання бібліотекарі завітали в НВК № 26
до учнів 2-го класу, де відбулася зустріч з поетесою Іриною Хоменко.
У формі гри Ірина Анатоліївна презентувала свої вірші, написані в
дитинстві, та віршовані загадки. Поетеса декламувала вірші про літери,
розповіла про журнал «Колобочок», в якому були опубліковані її твори;
№ 13 – літературну панораму «Поезіє, ти зірка чарівна» з нагоди Дня
поезії. Бібліотекарями було підготовлено огляд літератури «Перлинки
української поезії». Маленьких користувачів біблитекою ознайомили з
поезією Василя Симоненка, Григорія Бойка, Дмитра Білоуса, Ігоря Січовика,
книгами серії «Сучасна дитяча поезія» та з поетичними збірками поетів
нашого міста Антоніни Корінь, Валерія Гончаренка, Антоніни Царук, Олени
Журливої, Володимира Шурапова. Діти виконували поетичні завдання –
підбирали потрібні за змістом рими, розгадували поетичні загадки.
Бібліотекарі презентували виставку нових надходжень дитячої літератури
«Книготерапія, або ліки від нудьги» та запропонували користувачам
ознайомитись з книгами Ірен Роздобудько, Сімони Вілар, Максима Кідрука,
Юрія Винниченка.
Громадсько-політична акція протестного характеру
21 березня о 10.00 на площі Героїв Майдану Координаційна рада
ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області організувала
мітинг за участю ветеранів силових структур Кіровоградської області
“з приводу невиконання Урядом України вимог чинного законодавства про
перерахунок пенсій пенсіонерам силових структур”. Кількість учасників —
до 60 осіб.
Перед присутніми виступили представники Координаційної ради
ветеранських і громадських організацій Кіровоградської області, які вимагали
від влади здійснення перерахунку пенсій.
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Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
21 березня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Дворцової, Шевченка, Миколи Садовського,
Віктора Чміленка, Гоголя, Арсенія Тарковського, Тараса Карпи,
Преображенської, Великої Перспективної, Полтавської, Євгена Маланюка,
Соборної, Глинки, Вокзальної, Космонавта Попова, Комарова, Яновського,
Холодноярської, Короленка, Добровольського та тупика Азовського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
17 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Охорона здоров»я
21 березня у приміщенні міської ради відбулися консультації з
громадськістю (цільова аудиторія – працівники виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького) на тему: «Медична реформа стартувала.
Що необхідно знати пацієнту?» за участю заступника начальника управління
охорони здоров'я Лариси Кудрик.
Освіта
21 березня на базі комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» відбулася нарада із заступниками
директорів закладів освіти міста з господарської діяльності.
Розглянуто питання: про стан проходження опалювального сезону у
2017/2018 році; про дотримання температурного режиму в закладах освіти;
про дотримання лімітів енергоносіїв; про дії в аварійних ситуаціях у закладі.
21 березня на базі комунального закладу
“Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” методисти центру методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти провели семінар-практикум для
директорів та завідувачів позашкільних центрів естетичного виховання з
проблеми: «Розвиток творчої особистості в умовах сучасного позашкільного
закладу засобами інноваційних технологій».
Учасників семінару ознайомили з правилами реєстрації на курси
підвищення кваліфікації на 2018/2019 навчальний рік.
Під час заходу було представлено візитну картку освітнього закладу та
презентовано центр естетичного виховання «Росток».
Олександра Пренко, заслужений майстер народної творчості, провела
для учасників заходу майстер-клас з килимарства.
Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

