ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 14 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 червня в приміщенні управління соціального захисту населення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням
заступника голови районної у місті ради Андрія Постолатія відбулось
засідання виконавчого комітету районної у місті ради.
Розглянуто та прийнято наступні рішення: «Про звіт про роботу
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради з питань забезпечення обліку та нарахування пільг
населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого
палива, скрапленого газу та інших пільг», «Про виплату матеріального
заохочення головам органів самоорганізації населення», «Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету Подільської районної у місті
Кропивницькому ради від 17 листопада 2016 року № 87», «Про надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб», «Про розгляд звернення
громадянина Дузенка М.М.», «Про надання дозволу опікуну на зняття з
реєстрації місця проживання недієздатної особи», «Про надання згоди на
госпіталізацію недієздатної особи».
Кадрові питання
14 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко відбулося
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади у відділі з
питань праці. У конкурсному відборі взяли участь 5 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити
на посаду заступника начальника відділу з питань праці Крейтора
Сергія Петровича та зарахувати до кадрового резерву відділу з питань праці
2 особи.
14 червня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань
почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія
прийняла рішення рекомендувати для нагородження з нагоди Дня
Конституції України Почесною грамотою міської ради та виконавчого
комітету м. Кропивницького: Волкову Вікторію Олександрівну, начальника
відділу кадрів приватного акціонерного товариства „Швейна фабрика
„Зорянка”; Кльопу Сергія Васильовича, головного енергетика товариства з
обмеженою відповідальністю „Кіровоградхліб 2014”; Голуб Тетяну
Володимирівну, завідувача відділу кадрового та правового забезпечення
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виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради,
Кондратенко Тетяну Вікторівну, заступника начальника відділу
персоніфікованого обліку та пільг управління соціального захисту населення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
14 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам
антитерористичної
операції,
членам
сімей
загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових
обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. Розглянуто та погоджено
2 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції.
14 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії
з
питань
надання
матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
міста. Розглянуто та погоджено 53 звернення учасників антитерористичної
операції.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 17 – канікули в бібліотеці «Веселись, грай та читати не забувай». Читачі
отримали «Пам’ятку читайлика» та дізнались, як провести літні канікули
весело та безпечно. Юні читачі брали участь у різноманітних конкурсах та
дізнавались про літературу, яку корисно почитати влітку.
№ 12 – book-ланч «Меню дня книгоїда».У бібліотеці-філії облаштовано
релакс-зони для читання і відпочинку, для ігор та інфотерапії.
№ 8 – літня альтанка з книгою «Світ повен чудес». Хлопчики і дівчатка з
пришкільного табору «Сонечко» загальноосвітнього навчального закладу №
16 завітали в «Літню альтанку» до бібліотеки-філії. Розпочавши свою
мандрівку з невеликої екскурсії по бібліотеці, гості зупинилися на
перепочинок в читальній залі, де познайомилися з цікавими та
різноманітними книжками і журналами, та провели час за переглядом
відеовікторини «Плутали, плутали та й заплутали», літературною шарадою
«Загадки казкових героїв», взяли участь в конкурсах «Пригадай друзів»,
«Вгадай, яка казка заховалася».
.№ 13 – медіа-перегляд «Вишиванка – для українця оберіг».
Бібліотекарі проводили навчання та турніри з різних технік вишивки,
активно популяризуючи українську літературу про вишивку.
14 червня
заступник начальника управління молоді та спорту
Черкасська К.В. взяла участь в всеукраїнському форумі молодіжних-
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дорадчих органів “Молодь ініціює – влада реалізує”. Розглянуті питання:
“Участь молоді: європейський досвід”, “Участь молоді: український досвід”,
“U-report як інноваційний інструмент адвокації діяльності молодіжних
консультативно-дорадчих органів” (наукове-виробниче підприємство
“Радій”, вул. Академіка Тамма, 29).
14 червня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Дорохіна Л.В. взяла участь в всеукраїнському форумі сім’ї (вул.
Дворцова,7). Розглянуті питання: “Українські сімейні цінності”,
“Відповідальне батьківство для чоловіків”, “Психологічні аспекти роботи з
сім’ями”.
Протягом тижня (11 - 15 червня 2018 року) з 08.00 до 12.00
проводяться сезонні громадські роботи для учнівської та студентської молоді
(місце роботи щодня визначає КП «Благоустрій» Міської ради міста
Кропивницького»).
Питання соціально-економічного стану
14 червня в приміщенні обласного академічного музично-драматичного
театру імені Марка Кропивницького пройшов форум «Реформа місцевого
самоврядування та регіональної політики: можливості для громад та
регіонів», присвячений питанню децентралізації в Україні. На форум
завітали представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Центрального Офісу Реформ, Центру
розвитку місцевого самоврядування, програми «U-Lead з Європою»,
програми USAID DOBRE, ОТГ Кіровоградської та Черкаської областей.
У роботі форуму взяли участь голова Кіровоградської ОДА Сергій
Кузьменко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, міський голова
Кропивницького Андрій Райкович. Форум працював у форматі пленарних
сесій за участю генерального директора Директорату з питань розвитку
місцевого самоврядування Мінрегіону Сергія Шаршова, народних депутатів
України, представників Черкаської ОДА, радників міжнародних програм
підтримки, а також керівників райдержадміністрацій, райрад та об’єднаних
територіальних громад області.
У фойє театру Український кризовий медіа-центр та Програма USAID
DOBRE розгорнули фотовиставку "Обличчя нових громад". На світлинах
представлені кращі практики діяльності створених в Україні територіальних
громад.
14 червня за участю заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Грабенка О.В., начальника управління капітального
будівництва Міської ради міста Кропивницького Ксеніча В.М. та
представника благодійної організації "Турбота" Щербакова О.А. відбулася
виїзна нарада з підрядною організацією ПП "Камелот – 3000" на об´єкті
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"Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала
Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28
(добудова)" з питання прискорення будівництва вищевказаного житлового
будинку.
Освіта
14 червня начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Лариса Костенко провела колегію управління освіти.
Розглянуто питання: про підсумки проведення атестації педагогічних
працівників міста у 2017/2018 навчальному році; про роботу інклюзивних та
спеціальних класів на базі закладів освіти міста по охопленню спеціальною
допомогою дітей з особливими освітніми потребами; про стан забезпечення
умов для здобуття повної загальної середньої освіти за індивідуальною та
екстернатною формами навчання у місті, співпрацю із закладами охорони
здоров’я щодо оформлення індивідуального навчання; про відвідування
учнями закладів загальної середньої освіти та їх залучення до навчання; про
підсумки вивчення стану дотримання установчих документів закладів освіти
міста у 2017/2018 навчальному році; про виконання попередніх рішень
колегії.
14 червня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» відбувся міський конкурс серед вихованців мовних
таборів «Всі прапори завітали до нас». До участі в конкурсі було залучено
14 літніх мовних таборів закладів загальної середньої освіти міста, які взяли
участь у двох турах: «Візитна картка країни» (літературно-музична
композиція) та «Традиція країни». Призові місця зайняли: команда
учнів НВО №32 – 36,6 балів (перше місце), НВО № 6 – 32,6 (друге місце),
СЗОШ № 14 – 32,4 бали (третє місце). Перед початком конкурсу присутні
оглянули змістовну виставку щодо країн-учасниць конкурсу. Найкращий
вболівальник з НВО №3 2 отримав приз глядацьких симпатій. У гостях у
мовних таборів побували представники українознавчого табору гімназії № 9,
ансамблі «Бебіарт» з колегіуму та «Катруся» з НВК № 26.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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