ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
13 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
13 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 32 питання, з них
прийнято 30 питань, серед яких: про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу
на теплову енергію; про організацію проведення приписки громадян України
2002 року народження до призовної дільниці у січні-березні 2019 року; про
надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю;
про виведення зі структури тарифів на надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій послуги з вивезення побутових відходів.
13 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуті питання: про тепловий режим в дитячо-юнацьких
спортивних школах; про прибирання опалого листя; про формування плану
заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області;
про завершення проходження диспансерних оглядів; про формування планів
спортивних заходів на грудень 2018 року; про висування кандидатів на
призначення щорічної міської стипендії кращим спортсменам; про економне
використання енергоносіїв.
13 листопада відбулась прес-конференція начальника управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому
ради Володимира Стецюка та заступника начальника управління соціального
захисту населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Олени
Костенко. Мова йшла про внесення змін до Положення про порядок
призначення житлових субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 17.10.2018 року № 841. За словами посадовців, протягом року до
Положення про порядок призначення житлових субсидій зміни вносилися
двічі, але саме друга постанова розширила права членів домогосподарства на
отримання субсидії на опалювальний період. Постановою було визначено,
що опалювальний період починається з 16 жовтня і триває до 30 квітня.
Субсидії громадянам нараховуються як на загальних підставах, так і через
районні комісії.
13 листопада відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. дКропивницькому ради.
Розглянуто 58 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення:
накладено штрафи – 29 осіб; оголошено усне зауваження – 1 особа; закрито
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– 28 справ; повернуто на доопрацювання – 4 справи; перенесено розгляд –
3 справи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
13 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Гермес» - виготовлення годівниць «Птахи чекають нашої
допомоги»; ДЮК «Скіф» - виховна година на тему: «Попередження булінгу
в дитячому колективі».
Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров»я
13 листопада в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 начальник
управління охорони здоров'я Оксана Макарук провела нараду з керівниками
лікувально-профілактичних закладів. Розглянуто питання про заходи щодо
профілактики та боротьби з грипом та ГРВІ (стан вакцинації, надання
медичної допомоги в період підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ,
готовність лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста
до надання медичної допомоги в період епідемії грипу та ГРВІ).
Освіта
13 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий
юнацький центр „Сузір’я” відбувся відбірковий етап першого (зонального)
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» в номінації «Основи
здоров’я» серед педагогів міст Знам’янка, Олександрія, Світловодськ та
Кропивницький.
Під час конкурсу педагоги мали можливість розкрити свої професійні
здібності та поділитися з колегами власним досвідом.
За результатами конкурсних випробувань визначено учасників
фінального етапу першого (зонального) туру конкурсу у місті
Кропивницькому: Єфіменко Ірина Олександрівна - вчитель основ здоров’я та
трудового навчання комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; Узлова Тетяна
Юріївна – учитель української мови та літератури, основ здоров'я
Олександрійського
загальноосвітнього
навчального
закладу
І-ІІІ ступенів № 10, Власюк Леся Василівна - вчитель основ здоров’я
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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