ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Висвітлення діяльності органів влади
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
20 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося четверте засідання тринадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 36 депутатів 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., керівники виконавчих органів
міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста.
Міський голова оголосив заяву депутата міської ради Волкова І.В. про
складання повноважень координатора депутатської фракції політичної партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» в Міській раді міста
Кропивницького.
На четвертому засіданні було прийнято 4 рішення, з них: про внесення
змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року
№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; про бюджет міста
Кропивницького на 2019 рік; про спрямування коштів.
Робота тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
завершена.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 грудня під головуванням заступника голови робочої групи –
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення.
На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці Подільського
району міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати і
зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району
м. Кропивницького, які у серпні 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; про затвердження плану
засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення на 2019 рік.
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Прийняті рішення: взяти до відома інформацію фізичних осібпідприємців; затвердити план засідань робочої групи на 2019 рік.
20 грудня під головуванням заступника голови робочої групи –
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
та інших соціальних виплат.
На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій,
установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Альтафор»,
ПП «Кіровоградінвестбуд», ТОВ «Безпека меду».
Розглянуті питання: про дотримання державних гарантій щодо
мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, які у липні - серпні
2018 року нараховували найманим працівникам заробітну плату менше
3723,00 грн; звіт про виконання рішень засідання робочої групи з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних
виплат; про затвердження плану засідань робочої групи з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат на
2019 рік.
Прийняті
рішення:
взяти
до
відома
інформацію
ПП «Кіровоградінвестбуд», ТОВ «Безпека меду»; направити листа до відділу
з питань праці Міської ради міста Кропивницького у зв’язку з відмовою в
обстеженні підприємства ТОВ «Альтафор» з питання дотримання
мінімальних гарантій у сфері оплати праці та ненаданням пояснень членам
робочої групи; затвердити план засідань робочої групи на 2019 рік.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 грудня управлінням молоді та спорту організовано в приміщенні
міської ради привітання дітей - учасників міського конкурсу «Я малюю
Україну». Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Наталія Дзюба вручила їм грамоти та подарунки.
20 грудня діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,
безкоштовно відвідали дитячий розважальний центр «Крейзі Ленд».
Під час свята, організованого за ініціативи Асоціації жінок України
«Дія» спільно з управлінням захисту прав дітей міської ради, діти
розважались у центрі, а прийомні батьки та батьки-вихователі проходили
тренінг щодо виявлення і розвитку сильних сторін у своїх підопічних,
вирішення
їх нагальних проблем.
Цього дня кожний дитячий будинок сімейного типу отримав у
подарунок від Святого Миколая сертифікат на сімейну фотосесію.
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20 грудня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання № 6
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» проведено відкриту першість КДЮСШ № 3 з
класичного волейболу серед юнаків. У змаганнях брали участь 30 юних
спортсменів.
Волейбольний турнір організовано за співпраці управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, обласної федерації волейболу і
регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».
За підсумками проведених ігор перемогу в турнірі святкували
вихованці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького, яких тренує
Ірина Зануда. Друге місце посіла команда Новомиргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. Бронзовими призерами
стали юнаки навчально-виховного об’єднання № 6 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст., центр естетичного виховання «Натхнення».
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
20 грудня у бібліотеці-філії № 2 МЦБС відбувся День інформації
«З друкованим рядком наодинці» та арт-толока «Зимові феєрверки».
Протягом дня відвідувачі бібліотеки мали можливість прослухати
огляд книжкової виставки «Строкатий світ книжкових новинок», журнальний
коктейль «По сторінках кращих періодичних видань року», книжкове
експрес-ревю «Чудо на книжковій полиці: кращі книги року». Читачі
відвідали бібліокафе «Компанія хороших книг», бібліографічний привал
«Маршрутами чарівного світу літератури» та брали участь у вікторині
«Книжкова бібліохвиля», акції «Підвішена книга» та засіданні юнацького
клубу «КлюЧ» «Зимові феєрверки».
Арт-толока «Зимові феєрверки» розпочалася із знаменитої різдвяної
мелодії «Щедрик». Відбулося знайомство з творчістю Миколи Леонтовича та
новим романом Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка», переглянули
буктрейлер за цією книгою. Члени клубу брали участь в різдвяній конкурсній
програмі: «Різдвяний розігрів», «Різдвяний стіл», «Різдво у світі», «Різдвяна
кутя», «Різдвяний кросворд» та конкурсі колядок і щедрівок.
20 грудня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького відбувся вечір пам'яті відомих земляків: новеліста
Івана Горового та поета, публіциста, ліквідатора аварії на ЧАЕС Сергія
Колесникова. У музеї зібралися рідні, друзі, колеги по літературному цеху,
шанувальники їх таланту.
У рамках заходу відбулася презентація виставки «Неправда, друг не
помирає, його лиш поруч не стає…». Фото, документи, книги, нагороди
розповідають про письменників, які залишили свій слід у літературі нашого
краю.
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Присутні переглянули уривок телепередачі Людмили Ніколаєвської
«Камертон душі» з Іваном Горовим. Прозвучав вірш «Дорога в село - то
дорога до мами», який Л. Ніколаєвська присвятила І. Горовому.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

