ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
20 лютого 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: заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громадськості.
Розглянуті питання: про внесення змін та доповнень до Регламенту
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 лютого під головуванням заступника голови комісії, директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав
дитини.
Розглянуті питання: про визначення порядку участі у вихованні та
спілкуванні з малолітньою дитиною – 1; про доцільність усиновлення – 1; про
встановлення опіки над дитиною – 1; про доцільність позбавлення
батьківських прав – 1; про підтвердження місця проживання дітей для їх
тимчасового виїзду за межі України – 1; про використання аліментів – 1; про
розгляд заяви гр. К** – 1; про погодження відрахування неповнолітнього
з навчального закладу – 1; про надання дозволів – 7.
20 лютого 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 14 керівників підприємств та фізичних
осіб-підприємців Фортечного району.
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Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію
заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці; про
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість по економічно активних підприємствах станом на
19 лютого 2019 року складає 295,9 тис. грн.
Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано
рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.
20 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося
засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам,
які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 307 справ щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 9 (призначено – 9), житлової субсидії
– 254 (призначено – 197), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
- 38 (призначено – 38), пільг – 6 (призначено – 6).
20 лютого під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення Подільської районної у
м. Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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: державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям – 3 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 6 (призначено - 6); житлових субсидій – 97
(призначено - 92).
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій
20 лютого з 16.20 до 18.00 Кропивницький міський осередок політичної
партії “Національний Корпус” проводив марш від пам’ятного знака “Ангелхранитель” по вулиці Великій Перспективній до площі Героїв Майдану та
заходи із вшанування Героїв Небесної Сотні біля меморіальної дошки Герою
України Віктору Чміленку та пам’ятного знака зі світлинами Героїв Небесної
Сотні на площі Героїв Майдану. Кількість учасників — до 20 осіб.
20 лютого о 19.00 з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні члени
Кіровоградської міської організації ВО “Свобода” провели на площі Героїв
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Майдану мітинг, поклали квіти до пам’ятного знака зі світлинами Героїв
Небесної Сотні та встановили лампадки. Кількість учасників – до 20 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Надія» – виховний захід «Я люблю свою мову» з нагоди
Міжнародного дня рідної мови; ДЮК «Зоряний» – спортивні змагання
з шашок.
20 лютого у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено з нагоди Міжнародного дня рідної
мови інтелект-вікторину «Чарівні звуки, рідне слово», на яку були запрошені
учні КЗ „Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр». Юні
читачі дізналися про історію виникнення Міжнародного дня рідної мови,
прослухали старовинну легенду про українську мову та цікаві факти про мову.
Сформувавши дві команди, юні мовознавці із задоволенням брали участь у
конкурсах «Розгадай криптограму», «Далі, далі...», «Мовні заморочки» та
конкурсі капітанів «Гонка за лідером». На завершення заходу бібліотекар
ознайомила присутніх з книгами, представленими на виставці "І сонцем рідне
слово засяяло".
До Дня Героїв Небесної Сотні
20 лютого об 11.00 на площі перед міською радою відбулася церемонія
підняття нового червоно – чорного прапора визвольної боротьби українського
народу. Символічно, що його підняли під жалобний гімн Майдану «Пливе
кача», представники ветеранських організацій учасників АТО.
Загиблих Геpоїв Майдану вшанували хвилиною мовчання.
Зняте полотнище пpапоpа передане на зберігання до міської ради. Воно
було розміщене в експозиції, присвяченій загиблим Геpоям АТО, поряд із
поpтpетом Почесного гpомадянина міста Семена Климовича Соpоки, який
завжди тримав цей стяг високо піднятим на всіх урочистостях у
Кропивницькому.
У заході брали участь: міський голова міста Кропивницького
А.Райкович, представники ветеранських організацій учасників АТО та
виконавчих органів міської ради, громадськість міста.
20 лютого о 17.00 відбулися заходи із встановленням запалених
лампадок біля меморіальної дошки Герою України Віктору Чміленку
(по вул. Віктора Чміленка) та біля пам'ятного знака зі світлинами Героїв
Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.
У заходах брали участь: керівництво області та міста, представники
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громадськості, духовенства, учасники АТО та Євромайдану. Загальна кількість
учасників — до 400 осіб.
На заході виступили учасники пам`ятних подій у м. Кропивницькому:
поетеса Олена Горобець та викладач ЦНТУ ім. Володимира Винниченка
Олександр Ратушняк.
Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Панахиду за загиблими Героями відслужив Єпископ ПЦУ Марк.
20 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» –
фотовиставки «Їх дух незламний і безсмертний подвиг накреслив шлях до
мирного життя»; ДЮК «Гірник» – виховний захід «Герої не вмирають – вони
повертаються на небо»; ДЮК «Моноліт» – змагання з пауерліфтингу.
20 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведені заходи з нагоди Дня Героїв Небесної
Сотні:
№ 5 – година гідності «Їх прийняло небо, лишивши списки». Читачі
переглянули відеофільм «Майдан. 5 років потому» та ознайомилися
з літературою, представленою на книжковій виставці «Небесна сотня»;
№ 19 – відео реалії «Схилимось перед мужністю». Бібліотекарі
розповіли юним читачам про події, які відбулися 5 років тому в центрі Києва,
та продемонстрували фотографії. Усі присутні вшанували пам»ять загиблих
хвилиною мовчання.
20 лютого з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні в закладах загальної
середньої освіти міста проведені лекції, бесіди, тематичні уроки, виставки
літератури
та
фотоматеріалів,
зустрічі
учнівської
молоді
з
військовослужбовцями та учасниками АТО.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
20 лютого 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, Вокзальної, Гоголя, Тараса
Карпи, Садової, Шатила, Великої Пермської, Куроп’ятникова, Бєляєва,
Руслана Слободянюка, Пацаєва, Волкова, Космонавта Попова, Юрія
Коваленка, провулку Фортечного та проспекту Університетського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
та видано 21 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.
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Освіта
20 лютого відбулося засідання конкурсної комісії для проведення
конкурсного відбору на посаду директора Державного закладу професійної
(професійно-технічної)
освіти
«Центральноукраїнський
професійний
будівельний ліцей». Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати
Ляшенка Олександра Олександровича на посаду директора вищевказаного
закладу на умовах контракту.
20 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» відбувся міський етап
обласного заочного конкурсу екологічних агітбригад «Земля – наш спільний
дім».
У конкурсі брали участь 75 учнів з 15-ти закладів загальної середньої
освіти міста, які підняли актуальні екологічні проблеми на тему: «Моя мала
Батьківщина».
За рішенням журі переможцями стали: І місце – КЗ «Навчально-виховне
об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» (команда «Еколог»);
ІІ місце – КЗ «Гімназія імені Олени Журливої» (команда «Еколюди»),
КЗ «Навчально-виховне об»єднання № 25 „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей”, центр позашкільного
виховання «Ліра» (команда «Біосвіт»), НВО „Кіровоградський колегіум –
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”; ІІІ місце –
КЗ „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка” (команда
«ЕкоАгенти»), КЗ «Навчально-виховне об’єднання природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний
центр» (команда «Екобрідж»), спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 14 (команда «Eko-life»), КЗ „Навчально-виховне об’єднання
„Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання» (команда «Еко-Ліга»).
20 лютого на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Міської ради міста Кропивницького відбувся ІІ етап міського
конкурсу «Чорнобиль з пам’яті не стерти» в номінації «Художній твір».
Серед переможців учні комунальних закладів: «Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія», «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я», «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький
центр «Сузір’я, «Гімназія імені Олександра Пушкіна».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

