ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 24 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 травня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося перше засідання конкурсної комісії на здобуття міської
журналістської премії імені Віталія Ципіна.
На конкурс було подано документи на вісьмох майстрів пера. Комісія
протягом декількох днів детально ознайомиться з роботами претендентів,
а наступного тижня визначиться з іменем першого лауреата міської
журналістської премії імені Віталія Ципіна. Планується, що вручення премії,
її грошової частини у сумі 10 тисяч гривень, відбудеться 05 червня перед
початком чергового засідання сесії міської ради Кропивницького, у переддень
відзначення Дня журналіста.
24 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органі ради Олександр Мосін провів зустріч з представниками громадських
організацій та засобів масової інформації з питання гідрологічного та
санітарного стану поверхневих міських вод.
В заході також брали участь: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Грабенко О.В., заступник начальника
Кіровоградського обласного управління водних ресурсів Гайдук К.І.,
керівники виконавчих органів міської ради.
Мова йшла про необхідність розчищення русла річки Інгул в районі
мосту
по
вул.
Київській.
Планом
робіт
передбачається
вичищення русла центральної водної артерії Кропивницького від очерету та
порослі, знесення аварійних дерев та висадження у прибережній зоні зелених
насаджень.
24 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін брав участь в урочистостях з нагоди
125-ї річниці водопостачання міста Кропивницького, які відбулися у
приміщенні академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. М.Л. Кропивницького. Шістьом працівникам Кропивницького
водопровідно-каналізаційного господарства обласного комунального
виробничого підприємства „Дніпро-Кіровоград” було вручено подяки міської
ради та виконавчого комітету м. Кропивницького.
24 травня у приміщенні міської ради відбулась презентація пішохідного
пізнавального, розважально-просвітницького квесту для школярів на знання
архітектурної спадщини міста Кропивницького “Подорож вулицями старого
міста”, який підготував відділ з охорони культурної спадщини управління
містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького.
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У презентації брали участь учні 7-А класу навчально-виховного
комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр
естетичного виховання” .
Учасників заходу привітав начальник управління містобудування та
архітектури Вадим Мездрін, а з історичними фактами та деталями квесту учнів
ознайомила начальник відділу з охорони культурної спадщини управління
містобудування та архітектури Надія Лісняк. В заході брав участь заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр
Грабенко.
Майбутнім учасникам квесту розповіли про історичні цікавинки однієї з
перших вулиць міста - Дворцової, видатних зодчих, діячів літератури та
мистецтва, що причетні до закладів та будівель, розташованих по вулиці
Дворцовій у квартальній забудові між вулицями Кавалерійською та Миколи
Садовського, та роздали підбірки листівок та інформаційних довідок по темі
квесту.
Завтра, 25 травня 2018 року, о 13.00 відбудеться розважальнопросвітницький квест для школярів на знання архітектурної спадщини міста
Кропивницького “Подорож вулицями старого міста”.
24 травня відбулося навчання за програмою тематичного семінару для
посадових осіб, на яких покладені обов’язки з охорони праці, на тему:
«Порядок проведення медичних оглядів для працівників виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького» за участю головного державного
інспектора відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці
у Кіровоградській області Наталії Струтинської.
24 травня під головуванням начальника управління соціального
захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради
Володимира Стецюка відбулося засідання робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання було запрошено двох фізичних осіб-підприємців.
Розглянуто питання: про легалізацію виплати заробітної плати і
зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району
м.Кропивницького, звіт про виконання рішень засідання робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, яке
відбулося 23.04.2018.
24 травня під головуванням начальника управління соціального
захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради
Володимира Стецюка відбулося засідання робочої групи з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат.
На засідання були запрошені керівники підприємств Подільського
району міста Кропивницького: ПП «Преміум-Ойл»», ТОВ «Астра-С»,
ПрАТ «Металіт», ТОВ ВКФ «Інта», ПП «Проф-Буд Тех».
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Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про
дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати
на підприємствах, які у лютому 2018 року нараховували найманим
працівникам заробітну плату менше 3723,00 грн.
Прийнято рішення: взяти до відома інформацію ТОВ «Астра-С»,
ПрАТ «Металіт», ТОВ ВКФ «Інта» та здійснити обстеження ПП «ПреміумОйл» та ПП «Проф-Буд Тех».
Кадрові питання
24 травня під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної
комісії на заміщення вакантних посад в спеціалізованій інспекції, управлінні
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
управлінні капітального будівництва, відділі з питань праці.
У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити:
на посаду головного спеціаліста спеціалізованої інспекції Дудку Сергія
Віталійовича; на посаду головного спеціаліста відділу земельних відносин
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Лапу Романа Станіславовича; на посаду спеціаліста I категорії
планово-економічного відділу управління капітального будівництва Даценка
Сергія Івановича; на посаду начальника відділу з питань праці Рибака
Миколу Аркадійовича.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 травня вихованці дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді
брали участь у змаганнях з туризму в рамках міської спартакіади «Юність»,
які проходили у парку «Козачий острів».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
24 травня 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, працівників міської дружини та поліції
проведено рейдове
відстеження
місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Преображенській (від вул. Пашутінської до площі Богдана
Хмельницького, сквер “Центральний”).
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В результаті рейду спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення правил благоустрою міста).
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.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

У СПРAВІ ПРО РОЗСТРІЛ КРОПИВНИЦЬКИХ СПЕЦПРИЗНAЧЕНЦІВ ЕКСПЕРТ НЕПРAВИЛЬНО ВКAЗAВ
ПРІЗВИЩЕ МAТЕРІ ЗAГИБЛОГО ВІЙСЬКОВОГО

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИЯВИЛИ 9 ІНФІКОВАНИХ КЛІЩІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕНДРОПАРКУ

