ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
27 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
27 листопада під головуванням міського голови Андрія
Райковича відбулося друге засідання тринадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 33 депутати міської ради, голова
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В., голова
Новенської селищної ради Денисенко С.П., начальник Кропивницького
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області Авдієнко Д.О., керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громади міста.
На другому засіданні було прийнято 177 рішень, з них: про
депутатський запит депутата міської ради Краснокутського О.В.; про
інформацію начальника Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області про результати
протидії злочинності та охорони публічного порядку на території м.
Кропивницького; про внесення змін
до рішення міської ради від
21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; про внесення
змін до рішення міської ради від 23 лютого
2016 року № 85 «Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства
і
соціально-культурного
призначення
міста
Кропивницького
на
2016 – 2018 роки»; про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на
2017 - 2021 роки»; про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення міської
ради від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку
та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021
роки»;
про використання червоно-чорного прапору на території міста
Кропивницького; про передачу майна військовій частині А0680; про
регулювання земельних відносин.
Начальник управління містобудування та архітектури – головний
архітектор міста Вадим Мездрін надав інформацію стосовно культурної
спадщини в місті Кропивницькому.
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В роботі тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
оголошено перерву.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
27 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуті питання: про моніторинг повітряно-теплового режиму;
про умови обслуговування спортивно-масових заходів працівниками
КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»; про надання річних
звітів за формою 5 фк; про дотримання правил техніки безпеки та пожежної
безпеки в спортивних закладах;
про проведення заходів з нагоди
Міжнародного дня людей з інвалідністю; про надання кандидатів для
нагородження з нагоди
80-ї річниці Кіровоградської області; про
своєчасне та оперативне надання експрес-інформації; про посилення
контролю за збереженням комунального майна в підпорядкованих
спортивних закладах.
27 листопада відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м.дКропивницькому ради.
Розглянуто 21 адміністративну справу, винесено рішення: накладено штрафи
– на 16 осіб; закрито – 5 справ; повернуто на доопрацювання – 3 справи.
27 листопада 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 підприємств, установ та
організацій Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «СервісКанон», ПП «Кабекслайн», ТОВ «Фенікс Транс Груп».
Розглянуто питання про дотримання державних гарантій щодо
мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, які у липні 2018
року нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 3723,00
грн.
Прийнято рішення: взяти до відома інформацію, надану
підприємствами ТОВ «Сервіс-Канон» та ПП «Кабекслайн», здійснити
обстеження
ТОВ «Фенікс Транс Груп».
27 листопада 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 юридичні особи: ТОВ «ОФ Вікторія
2015»,
ФОП Ш*.
Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати і
зайнятості населення у юридичних осіб Подільського району
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м.Кропивницького, керівникам яких у 2018 році нараховано заробітну плату
нижче гарантованого державою мінімального рівня; про легалізацію виплати
заробітної плати і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців
Подільського району м.Кропивницького, які у липні 2018 року нараховували
заробітну плату найманим працівникам нижче гарантованого державою
мінімального рівня; звіт про виконання рішень засідання робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, яке
відбулося 30.10.2018 (протокол № 10).
Прийнято
рішення:
взяти
до
відома
інформацію
ТОВ «ОФ Вікторія 2015» та здійснити обстеження ФОП Ш*.
Діалог влади з народом
27 листопада т.в.о заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Віктор Кухаренко провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернувся один заявник з питання надання
дозволу на відключення від системи централізованого опалення з метою
встановлення автономного опалення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 22 по 27 листопада в м. Сексард (Угорщина) проходили міжнародні
змагання зі стрільби кульової. Змагання зібрали 400 учасників із 16 країн.
У стрільбі з пневматичного пістолета (вправа ПП-3) кропивницькі
спортсмени Роман Копійка та Сергій Фомін ввійшли у десятку кращих
стрільців з пістолета.
27 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» – виставка виробів з бісеру «Осінній
урожай»;
ДЮК «Скіф» – майстерня «Трав’яники»; ДЮК «Промінь»
– спортивні змагання серед допризовної та призовної молоді «Заручник».
27 листопада у центральній бібліотеці МЦБС було проведено
хронометр пам’яті «Україна: рік 33. Хлібна гільйотина». Захід розпочався з
перегляду відеофільму «Голодомор 1932-1933 років». Присутні
ознайомилися з виставкою літератури «Історії торкнутися рукою». Книги,
представлені на ній, розповідають про причини та наслідки жахливої
трагедії, спричиненої людиноненависницькою політикою сталінських часів.
На завершення заходу усі присутні хвилиною мовчання вшанували
світлу пам'ять тих, хто загинув.
27 листопада у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького проведено третю виставку із цикла щоквартальних
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виставок «Літературні ювілеї-2018 року». На ній представлені світлини,
книги, газети, документи письменників, спогади про них відомих людей.
Науковець музею Наталія Мельниченко ознайомила учнів
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу гімназіяінтернат — школа мистецтв — загальноосвітній навчальний заклад з
експозицією, розповіла цікаві факти з життя письменників.
Олена Надутенко, керівник творчого об’єднання «Парус», добрим
словом згадала своїх колежанок Ларису Кокіну, Антоніну Корінь та
Валентину Кондратенко-Процун.
Прозвучали записи пісень на слова А. Корінь «Вже в косі сивина» у
виконанні народної артистки України Антоніни Червінської та «Зернятко
пісні» у виконанні тріо бандуристок під керівництвом Алевтини Чанковської.
Молоді сподобався й вірш Петра Куценка «В дорозі», присвячений
матерям, які завжди чекають на зустріч зі своїми дорослими дітьми.
27 листопада на базі комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3» проведено майстер-клас для тренерського
складу з надання першої медичної допомоги. Захід організовано завдяки
співпраці «Учнівського руху Червоного Хреста України», загону швидкого
реагування Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного
Хреста України та за підтримки міського центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського
комітету України в Кіровоградській області, міського координаційного
сектора національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
27 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса
Костенко провела нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти
міста.
Розглянуті питання: про проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи з питань ЗНО-2019; про організацію харчування учнів; аналіз
кадрового забезпечення закладів освіти міста; про підсумки здачі
статистичної звітності з кадрових питань; про зміни у державній реєстрації
закладів загальної середньої освіти та новопризначених керівників у
2018/2019 н.р.; про наявність згод на збір та обробку персональних даних;
про оформлення паспортів учням закладів загальної середньої освіти, які
досягли 14-річного віку (лист МОН 1/9-688 від 12.11.2018).

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

