ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
24 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
24 жовтня 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 громади міста.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
24 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про доцільність
усиновлення – 3; про встановлення опіки над майном дітей – 2; про
доцільність відібрання дитини без позбавлення батьківських прав – 1;
про розгляд заяви гр. П. – 1; про визначення місця проживання дитини – 2;
про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною – 3;
про надання дозволів – 4; про затвердження індивідуальних планів – 8.
24 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно – дострокове звільнення
засуджених стосовно 3-х осіб; про заміну невідбутої частини строку
покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб.
24 жовтня міський голова Андрій Райкович та начальник управління
освіти Лариса Костенко проінспектували хід виконання ремонтних робіт у
приміщенні майбутнього інклюзивно-ресурсного центру № 2 на базі
ЗОШ № 29.
24 жовтня в управлінні соціального захисту населення Подільської
районної у місті Кропивницькому ради під головуванням заступника голови
комісії Володимира Стецюка відбулося засідання комісії з питань
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призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та
пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 11 (призначено - 11); житлових субсидій – 23
(призначено - 17) ; пільг – 1 (призначено - 1).
24 жовтня під головуванням голови комісії Артема Постолатія
відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 27 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою
міста.
На 13 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 13 справ закрито, розгляд
однієї справи перенесено на наступне засідання комісії.
24 жовтня 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
м. Кропивницькому ради.
На засідання були запрошені 16 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 23 жовтня 2018 року по економічно активних
підприємствах складає 1246,4 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.
24 жовтня 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 при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 309 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3, пільги – 4, житлової субсидії – 275
(припинено – 7, відмовлено – 3), соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам – 27 (відмовлено – 1).
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
24 жовтня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено уроки ввічливості «Життя дано людині на добрі
справи».
24 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи:
№ 6 – журнальний колаж «Будь природі вірним другом». Протягом дня
бібліотекарі разом з юними користувачами змайстрували журнальний колаж,
метою якого було привчати дітей любити та берегти природу, а також читати
та переглядати пізнавальні журнали;
№ 15 – день бібліографії «Сходинки до знань: світ бібліографії» з
метою популяризації бібліографічних знань, набуття навичок користування
каталогами, картотеками, словниками та довідниками, підвищення
інформаційно-бібліографічної культури. Проведено пізнавальну годину
"Восьме чудо світу - книга"; огляд книжкових виставок, підготовлених для
дітей; бібліотечний урок «Каталоги і картотеки: принципи користування
ними» та презентацію веб-списку сайтів «Словник – це всесвіт в алфавітному
порядку».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
24 жовтня 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: Ушакова, Братської, Суворова, Глінки, Соборної,
Великої Перспективної, Ручайної, Квіткової, Гоголя, Преображенської,
Короленка, Василя Нікітіна, Василя Височина, Романа Шухевича,
Саратовської,
Таврійської,
Десантників,
Варшавської,
Донецької,
Балашівської, Салтикова-Щедріна.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
12 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

