ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
26 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося
третє засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання.
В роботі сесії брали участь: 31 депутат міської ради, голова Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Новенської
селищної ради Денисенко С.П., керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
Засідання сесії міської ради розпочалося хвилиною мовчання на
вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
атомній електростанції.
На третьому засіданні було прийнято 59 рішень міської ради про
регулювання земельних відносин.
В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
оголошено перерву.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 квітня заступник начальника управління містобудування та
архітектури – начальник відділу планування та містобудівного кадастру Ірина
Мартинова та начальник відділу з охорони культурної спадщини управління
містобудування та архітектури Надія Лісняк провели засідання робочої групи
з розробки Програми регенерації фортеці Святої Єлисавети.
Розглянуті питання: про створення робочої групи з розробки Програми
регенерації фортеці Святої Єлисавети; про підготовку Програми регенерації
фортеці Святої Єлисавети.
В засіданні брали участь члени робочої групи та представники
громадських організацій міста.
Підсумком засідання стало напрацювання першочергових заходів
регенерації фортеці Святої Єлисавети та підготовки їх до розгляду на
наступному засіданні.
26 квітня в приміщенні управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
відбулося засідання районної комісії з питань призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню,
надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
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Розглянуто 256 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 7, пільги – 3, житлової субсидії – 202
(відмовлено – 4), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 47
(відмовлено – 2).
26 квітня відбулося спільне засідання районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 13 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
На засіданні були також розглянуті питання щодо легалізації зайнятості
населення і детінізації заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в
оплаті праці і погашенні заборгованості із заробітної плати та інших
соціальних виплат.
Заборгованість станом на 24 квітня 2018 року складає 1452,3 тис. грн
по економічно активних підприємствах.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання законодавства про оплату праці.
Події суспільно-політичного життя
До 32-х роковин Чорнобильської катастрофи
26 квітня відбулися пам’ятна хода, мітинг та покладання квітів до
пам»ятника «Жертвам Чорнобиля» з нагоди 32-х роковин трагедії на
Чорнобильській АЕС. У заході брали участь: керівництво Кіровоградської
облдержадміністрації та обласної ради, Міської ради міста Кропивницького,
народний депутат України Костянтин Яриніч, учасники ліквідації аварії на
ЧАЕС, вдови загиблих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,
священнослужителі, молодь та громадськість обласного центру.
26 квітня в закладах загальної середньої освіти відбувся єдиний урок
пам’яті на тему: «Чорнобиль – наш біль», присвячений 32-м роковинам
Чорнобильської трагедії.
З 23 по 26 квітня в шкільних бібліотеках були розгорнуті книжкові
виставки «Чорнобильська трагедія».
26 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
виховні заходи з нагоди 32-х роковин Чорнобильської катастрофи:
ДЮКи «Зоряний», «Надія», «Старт», «Україна», «Гірник» - хвилини пам’яті,
перегляд документальних відеофрагментів, виховні години «Чорнобиль…
трагедія…пам’ять», «Чорнобильські дзвони».
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26 квітня у приміщенні музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза відбувся
фестиваль-конкурс дітей-чорнобильців, присвячений 32-м роковинам
Чорнобильської катастрофи.
Присутні переглянули фільм про Україну «Любімо, шануємо,
бережемо…», по закінченні якого відбулася зустріч з дітьми-чорнобильцями,
учасниками мистецьких шкіл міста. Після завершення заходу усі були
запрошені на покладання квітів до пам'ятника «Жертвам Чорнобиля».
26 квітня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 2 – екологічний репортаж «Чи знаєш, світе, як гірко ридає полин».
Запрошені учні шкіл переглянули відеофільм із циклу передач «Секунди до
катастрофи» про аварію на Чорнобильській АЕС, прослухали інформбюро
«Екологічні дзвони сьогодення» та оглянули книжкову виставку «Полинове
причастя України». Учасники заходу вшанувати пам’ять жертв катастрофи
хвилиною мовчання;
№ 13 – хроніка катастрофи «Чорнобиль. Без права на забуття».
Бібліотекарі згадували тих перших, які кинулися у вогонь, у небезпеку, які
затулили собою усіх нас. Їх було 28 - пожежних Чорнобиля. Сьогодні їх
називають «шеренгою № 1»;
центральній бібліотеці – година смутку «Зітхає голуба планета, дощем
Чорнобиля повита». Діти переглянули слайд-презентацію «Аварія на ЧАЕС.
1986» та викладку літератури «Чорнобиль… Трагедія…Пам’ять».
Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які загинули
внаслідок катастрофи.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
26 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівника поліції та із залученням
наряду поліції проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої
торгівлі по вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі
Б. Хмельницького).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Несанкціонована торгівля була припинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
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Охорона здоров»я
26 квітня в приміщенні міської ради відбулися консультації з
громадськістю (цільова аудиторія – працівники ПАТ «Ельворті») з питання
впровадження медичної реформи в місті Кропивницькому на тему: «Медична
реформа стартувала. Що необхідно знати пацієнту?» за участю народного
депутата України Костянтина Яриніча.
Освіта
26 квітня
на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу інженерного
забезпечення матеріального постачання управління освіти Ірина Сидоренко
провела нараду-семінар з сестрами медичними навчальних закладів міста.
Розглянуті питання: про порядок та терміни надання статистичної
звітності; про екскурсії до обласного краєзнавчого музею під час відпочинку
дітей влітку 2018 року; про проект «Літня школа»; про організацію
профільного загону з економічним напрямком роботи «Бізнес-школа»; про
дотримання правил пожежної безпеки під час літнього відпочинку дітей; про
створення безпечних умов перебування дітей в дитячих закладах відпочинку з
денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти; про
забезпечення епідемічного благополуччя під час роботи закладів відпочинку
дітей з денним перебуванням влітку 2018 року; про дотримання вимог
санітарного законодавства в дитячих закладах відпочинку з денним
перебуванням при закладах загальної середньої освіти; про організацію
харчування дітей влітку 2018 року в закладах відпочинку денного перебування
на базі закладів загальної середньої освіти.

Начальник організаційного відділу

О. Разуменко

