ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 липня 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 156 звернень громадян. Погоджено надати допомогу
148 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 2 громадянам, направлено
на доопрацювання 6 звернень громадян.
26 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та
інших соціальних виплат.
На засідання були запрошені керівники установ, підприємств та
організації Подільського району м. Кропивницького: ТОВ «Фірма Газда»;
ТОВ «Енерджі-логістик»; ТОВ «Ноксен»; Кіровоградська обласна бібліотека
для дітей ім. Т.Г.Шевченка.
Розглянуті питання: про розгляд стану 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 квітні 2018 року нараховували
найманим працівникам заробітну плату менше 3723,00 грн; про звіт про
виконання рішень засідання робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення, яке відбулося 26.06.2018року.
26 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
На засідання були запрошені 3 фізичні особи-підприємці.
Діалог влади з народом
26 липня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулися 9 заявників з питань:
працевлаштування, відновлення зупинки тролейбуса “за вимогою”
по вул. Василя Нікітіна, зміни цільового призначення земельної ділянки,
ремонту ліфта у будинку, встановлення лавочок та урн на прибудинковій
території.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
26 липня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 19 – патріотичний календар “Перші кроки до національної
державності: 1917-1921 роки”. Для учасників заходу бібліотекарі
презентували книжкову викладку та ознайомили читачів з літературою, яка
розкриває цю сторінку нашої історії;
№ 9 – День інформації “Кольори та мелодії українських свят”. Під час
проведення заходу бібліотекарі презентували літературні новинки, книжкову
виставку “Люба моя Україна”, інформаційний коктейль “Український
віночок” та казкове асорті “Звідки у веселки сім кольорів”. Учасникам заходу
продемонстровано документальні фільми.
До Дня працівників торгівлі
26 липня у приміщенні міської ради відбулась зустріч керівництва
міської ради з працівниками підприємств торгівлі та ресторанного
господарства з нагоди святкування Дня працівників торгівлі. В урочистостях
брали участь: міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко, заступник
начальника управління економіки - начальник відділу економічного розвитку
та регуляторної політики управління економіки Аліна Пузакова. Міський
голова привітав присутніх та їх колективи зі святом і вручив відзнаки
Кіровоградської обласної державної адміністрації та Міської ради міста
Кропивницького.
Питання соціально-економічного стану
26 липня група із 71 дитини пільгових категорій вирушила на літній
відпочинок та оздоровлення до дитячого табору “Бригантина” за рахунок
коштів міського бюджету.
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