ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
12 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
12 грудня 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 секретар міської ради Табалов А.О.,
керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової
інформації та громади міста.
Розглянуті питання: про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік;
про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання; про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2019 рік; про звіти депутатів міської ради перед
виборцями; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 15 лютого 2018 року№ 1410 «Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького
на 2018-2020 роки»; про затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ
у постійне користування земельних ділянок у м. Кропивницькому;
про регулювання земельних відносин.
12 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Вододимира Зайченка
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації.
На засіданні заслухано інформацію т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко щодо
фінансових показників на 2019 рік в частині профільних програм: Програми
розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на
2017 - 2021 роки; Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки;
Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018-2021 роки.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади
12 грудня 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 взяття сімей під соціальний
супровід – 2; про доцільність припинення соціального супроводу – 1; про
розгляд заяви гр. М** – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2;
про надання дозволів – 10.
12 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення посад в юридичне управління (на період відпустки для догляду за
дитиною основного працівника), у відділ державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно (на період відпустки для догляду за дитиною основного
працівника) та управління соціальної підтримки населення.
У конкурсному відборі брали участь 6 претендентів.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити
Назарову Юлію Леонідівну на посаду головного спеціаліста відділу правового
забезпечення юридичного управління (на період відпустки для догляду за
дитиною основного працівника); призначити Синенко Оксану Іванівну на
посаду головного спеціаліста-державного реєстратора відділу державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно (на період відпустки для догляду
за дитиною основного працівника); призначити Бойко Вікторію Вікторівну на
посаду головного спеціаліста відділу соціальних допомог управління
соціальної підтримки населення; зарахувати Криворог Валентину
Володимирівну до кадрового резерву на посаду головного спеціаліста відділу
соціальних допомог управління соціальної підтримки населення.
12 грудня 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 15 керівників підприємств та фізичних
осіб - підприємців Фортечного району.
Крім того, на засіданні були 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 12 грудня 2018 року складає 1281,2 тис. грн по
економічно активних підприємствах.
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Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
12 грудня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з
питань 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 – 5 (призначено - 5); житлових субсидій – 130
(призначено - 110); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
– 2 (призначено - 1); та пільг – 2 (призначено - 2).
12 грудня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у
місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 13 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Правил благоустрою міста. На 8-х осіб, які вчинили
адміністративні правопорушення, накладено адміністративне стягнення у
вигляді штрафу, 4 справи закрито, повернуто на доопрацювання у
спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького один протокол.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
12 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:
ДЮК «Зоряний» - зустріч вихованців дитячо-юнацького клубу із заслуженим
художником України Андрієм Надєждіним у приміщенні Кіровоградського
обласного центру дитячо-юнацької творчості; ДЮК «Скіф» - перегляд і
обговорення мультиплікаційних пояснень Дитячого фонду ООН з питань прав
дитини в Україні та в світі; ДЮК «Промінь» - практичний семінар з різних
видів боротьби.
12 грудня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 4» проведено майстер-клас з надання першої медичної
допомоги для тренерського складу КДЮСШ № 1, 2, 4.
Захід організовано завдяки співпраці учнівського руху Червоного
Хреста, загону швидкого реагування Кіровоградської обласної організації
Товариства Червого Хреста України та за підтримки міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення Національного
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олімпійського комітету України в Кіровоградській області та міського
координаційного сектора національно-патріотичного виховання дітей та
молоді.
12 грудня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 6 – юридичний компас «Є права у кожного із нас» та актуальну зустріч
«Людина - не товар»;
№ 12 – правовий лабіринт «Є обов’язки у тебе, їх виконувати треба» для
учнів 3-х класів КЗ «Навчально-виховне об»єднання І-ІІІ ступенів «Мрія».
Юні читачі дізналися про створення Конвенції про права дитини, її важливість
та з яких статей вона складається, а ще із задоволенням пограли в гру
«Так чи ні?», а потім разом з бібліотекарем проаналізували різні дитячі вчинки
та їх наслідки;
№ 11 – ворожбит-вечір «На Андрія – дівчатам надія».
12 грудня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося
відкриття виставки «Творчий мікс: викладачі-учні» до дня народження
О. О. Осмьоркіна. Експозицію виставки складають понад тридцять робіт
викладачів та кращих учнів художньої школи, якій в 1992 році з нагоди
відзначення 100-річного ювілею митця було присвоєно ім’я Олександра
Осмьоркіна.
Присутніх на заході привітала начальник відділу культури і туризму
Анна Назарець і висловила подяку колективу школи за активну участь в
проведенні міських культурно-просвітницьких заходів.
Поділилися своїми спогадами про школу і її випускники - заслужений
художник України Андрій Надєждін та завідуючий картинною галереєю
Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» обласного художнього музею Анатолій
Кімнатний. Вони добрим словом згадали свого вчителя Леоніда Бондаря, який
навчав їх не лише живопису, а й вмінню цінувати прекрасне і відображати його
в мистецьких роботах.
12 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання» відбувся міський етап Всеукраїнської новорічноріздвяної виставки «Новорічна композиція» та «Український сувенір».
Для участі у конкурсі було надіслано 185 робіт із 31-го закладу освіти
міста.
На розгляд журі були заявлені роботи учасників від 6-ти до 18-ти років
в різних номінаціях, а саме: новорічний букет, новорічна композиція,
новорічний вінок, новорічна картина, новорічний подарунок та різні зразки
різдвяних сувенірів.
До 20 грудня 2018 року журі визначить переможців конкурсу.
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12 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 –
дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт»
відбулися «Андріївські вечорниці».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
12 грудня 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: Великої Перспективної, Декабристів, В’ячеслава
Чорновола, Євгена Маланюка, Короленка, Миколи Левитського, Василя
Нікітіна, Варшавської, Куроп’ятникова, Єгорова, Великої Пермської, Зінченка,
Енергетиків, Поповича, Вокзальної, Шатила, Ушакова, Космонавта Попова,
Генерала Жадова, Героїв України та провулків Фортечного, Кільцевого.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
12 грудня в приміщенні «Школи-програмування «Ша++» відбулася
презентація діяльності «Літніх профільних шкіл», які функціонували при
закладах загальної середньої освіти міста під час літнього оздоровлення. Були
презентовані шість профільних шкіл різного спрямування: школа бізнеслідерства, школа сучасних панянок, медійна літня школа, літня фітнес-школа,
літня школа волонтерів, школа правових лідерів.
На заході були присутні: начальник управління освіти Костенко Л.Д.,
керівники закладів загальної середньої освіти, заступники директорів з
навчально-виховної роботи, куратори літніх шкіл.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

