ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
30 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
30 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби в державній установі
«Кропивницька виправна колонія № 6» відбулося виїзне засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове
звільнення засуджених стосовно 2-х осіб; про заміну невідбутої частини
строку покарання більш м’яким стосовно 2-х осіб; про зміну умови
тримання, а саме: переведення до дільниці посиленого контролю стосовно
однієї особи.
30 жовтня начальник управління молоді та спорту Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуті питання: про тепловий режим у дитячо-юнацьких
спортивних школах; про проходження диспансерних оглядів вихованцями
дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про прибирання та вивезення опалого
листя; про дотримання правил пожежної безпеки в спортивних закладах; про
проведення бесід та інструктажів щодо дій у випадках надзвичайних
ситуацій; про завершення комплектування навчально-тренувальних груп; про
навчально-тренувальну та господарську роботу в дитячо-юнацьких
спортивних школах;
про затвердження розкладу навчально-тренувальних занять та графіків
відкритих тренувань.
30 жовтня відбулася прес-конференція директора департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради Андрія
Паливоди. Мова йшла про результати роботи Всеукраїнської Академії
інтегрованого розвитку міст, засідання якої відбулися 25-26 жовтня за
сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у
рамках спільного українсько-німецького проекту «Інтегрований розвиток
міст в Україні» на базі регіональної торгово-промислової палати. У заході
брали участь понад 120 учасників із 30-ти міст України.
30 жовтня 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.
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На засідання були запрошені керівники ТОВ «Торговий дім «Агроліга»
та ТОВ «Престижбуд».
Розглянуто питання про легалізацію виплати заробітної плати і
зайнятості населення у юридичних осіб Подільського району
м.Кропивницького, керівникам яких у 2018 році нараховано заробітну плату
нижче гарантованого державою мінімального рівня.
Прийнято рішення: взяти до відома інформацію ТОВ «Торговий дім
«Агроліга» та здійснити обстеження ТОВ «Престижбуд».
30 жовтня 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 керівники: ТДВ «Кіровоградський завод
дозуючих автоматів», ТОВ «Славія-Агро», Регіонального фонду підтримки
підприємництва у Кіровоградській області.
Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості із виплати
заробітної плати; про дотримання державних гарантій щодо мінімального
розміру заробітної плати на підприємствах, які у червні 2018 року
нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 3723,00 грн.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
30 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - виставка виробів hand made з
природного матеріалу «Осінній вернісаж»; ДЮК «Вогник» – інформаційна
година «Героїв імена у пам’яті народу» з нагоди дня визволення України від
фашистських загарбників; ДЮК «Ровесник» – розважальна вечірка-хелоувін.
30 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи:
№ 14 – вечірка «Helloween – party»;
центральна бібліотека – євровітальня «Німеччина загалом і зокрема».
Завдяки віртуальній мандрівці, присутні дізнались основні відомості про
одну з головних країн Євросоюзу, її промисловість, науку, освіту, культуру.
Діти, які займаються в студії німецької мови коворкінгу «Запасний вихід»,
розповідали вірші німецькою мовою. Цікавим був огляд й німецької
літератури, адже недарма Німеччину називають «землею поетів і
мислителів». На виставці були представлені книги класиків німецької
літератури, сучасних авторів і книги мовою оригіналу.
30 жовтня на базі обласної універсальної наукової бібліотеки
iм. Д.I.Чижевського відбувся конкурс читців польської поезії мовою
оригіналу.
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Серед переможців були учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
№ 22 та 30 й комунальних закладів: «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»; «Навчально-виховне об’єднання
№ 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний
центр «Школа мистецтв»; «Навчально-виховне об’єднання № 33
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний»;
«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний навчальний
заклад
«Вікторія–П», «Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ
ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області», навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
30 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів
управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої
інспекції та працівника поліції проведено рейдове відстеження місць
несанкціонованої торгівлі по вулицях Преображенській та Пашутінській
(біля ринку “Центральний”).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення Правил благоустрою міста), працівником поліції - 1 протокол за
статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля
з рук у невстановлених місцях). На час проведення рейду несанкціонована
торгівля, яку здійснювали 65 торгівців, 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.
Діяльність народних депутатів
30 жовтня у КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
відбулася зустріч народного депутата України Костянтина Яриніча з
медичними працівниками міста Кропивницького. Обговорення проблемних
питань реформування галузі охорони здоров'я стало головною темою
зустрічі. До розмови долучилися також заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник управління
охорони здоров'я Оксана Макарук.
Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

