ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
21 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
21 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко
відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення двох вакантних посад
спеціаліста І категорії спеціалізованої інспекції.
У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити
Власенко Тетяну Сергіївну та Мічкур Маргариту Сергіївну на посади
спеціалістів
І
категорії
спеціалізованої
інспекції;
зарахувати
Колесніченка Владислава Миколайовича до кадрового резерву на посаду
спеціаліста І категорії спеціалізованої інспекції.
21 лютого відбулось навчання для посадових осіб виконавчих органів
міської ради та керівників комунальних підприємств міста на тему:
«Суб’єкти декларування, терміни та особливості подання декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування». Провів навчання Олександр Шишко, начальник відділу з
питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами.
21 лютого під головуванням голови районної у місті ради Руслана
Фросіняка відбулось засідання виконавчого комітету Подільської районної у
місті Кропивницькому ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому
ради з питань побутового обслуговування населення за 2018 рік;
про погодження проекту рішення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради сьомого скликання «Про звіт про виконання
районного у місті бюджету за 2018 рік»; про затвердження нового складу
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради; про надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб; про розгляд звернення громадянина.
21 лютого під головуванням голови робочої групи, заступника голови
Подільської районної у м. Кропивницькому ради Артема Постолатія
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відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення.
На засідання були запрошені фізична особа-підприємець та керівник
МП «Кедр» у формі ТОВ.
Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати і
зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району
м. Кропивницького, які у жовтні 2018 року нараховували заробітну плату
найманим працівникам нижче гарантованого державою мінімального рівня;
про керівників, які отримали заробітну плату менше законодавчо
встановленого мінімального розміру; звіт про виконання рішень
попереднього засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення.
21 лютого під головуванням голови робочої групи, заступника голови
Подільської районної у м. 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, організацій,
установ Подільського району: Кіровоградської обласної організації
товариства Червоного Хреста України, Кіровоградської автомобільної школи
Товариства сприяння обороні України.
Розглянуто питання про дотримання державних гарантій щодо
мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, які у жовтні
2018 року нараховували найманим працівникам заробітну плату менше
3723,00 грн.
Діалог влади з народом
21 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 7 заявників з питань: розірвання договору оренди
земельної ділянки, підписання документів по ЖБК «Авіатор», зміни
цільового призначення земельної ділянки та виділення земельної ділянки під
гараж.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
21 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Ровесник» – перегляд документального фільму «Небесна
Сотня. Ми пам’ятаємо» з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні;
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ДЮК «Юність» – виховна година «Правила поведінки з вогнем та
електроприладами»; ДЮК «Надія» – виховний захід «Я люблю свою мову»
з нагоди Міжнародного дня рідної мови.
21 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 12 – день безпечного інтернету «Інформаційна безпека дітей в
мережі». Користувачі, які відвідали інтернет-пункт цього дня, мали змогу
взяти участь у різноманітних заходах, запропонованих бібліотекарями. Під
час "Мозкового штурму" діти називали позитивні можливості інтернету, а
при перегляді презентації дізнавалися про небезпеки всесвітньої павутини.
Сподобалась відвідувачам вправа "Хто надіслав тобі листа", гра "Відтвори
емоцію Смайлика" та шоу "Розсміши коміка". Підсумком заходу стали
практичні завдання, під час яких всі присутні ще раз згадали правила
інтернет-безпеки;
№ 19 – бібліотечне полювання «Книжкові джунглі». Діти намагалися
відшукати потрібну інформацію, використовуючи розумні книжки. Спочатку
переглянули відео «Довідники. Словники. Енциклопедії». Потім опрацювали
презентацію «Твої друзі словники, довідники та енциклопедії». Полювали у
«Лабіринтах алфавіту», мірялися знаннями у мовній грі «Позмагаймося!».
Під час конкурсу «Я самий спритний та влучний» продемонстрували знання
антонімів та синонімів. Підсумували набутті знання вправою «Пригадай і
розкажи»;
№ 13 – конкурс «Мово моя калинова. День рідної мови. Ерудит». Діти
читали поезії про рідну мову, співали пісні. Кошевська Марія та Іванченко
Дарина проінсценували вірш «Якби тобі, доню». Брали активну участь у
конкурсах «Як гарно привітатись», на кращу українську скоромовку,
приказку, загадку. Бібліотекарі підготували перегляд «Мова, як чарівна
пісня» за поезіями українських поетів Павла Тичини, Максима Рильського,
Ігоря Калинця та Ігоря Січовика;
№ 2 – мовний колаж «Магія рідного слова». Учасниками заходу були
учні ЦВПУ ім. Миколи Федоровського. Вони дізналися про історію свята,
слухали пісні про українську мову. Юнаки створили дві команди «Мовні
каскадери» та «Мовознавці», які змагалися на краще знання української
мови. Конкурсна програма включала бліц-турнір «Про мову жартома»,
конкурси «Згадай алфавіт», «Бездонність мудрості народної», «Показуха»,
«Купуємо квіти», «Купіть головоломку», «Редактор», «Мовні загадки».
Перемогу здобула команда «Мовні каскадери». Завершився захід оглядом
книжкової виставки «Там, де живе рідна мова, живе український народ»;
№ 8 – мовний лабіринт «Мова – ДНК нації». Мовознавча мандрівка
«Кращої, ніж рідна, мови не буває» познайомила юних читачів з історією
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свята. Вони переглянули відеофільм «Цікаво про рідну мову», брали участь
у вікторинах та конкурсах, познайомитися з літературою на книжковій
викладці «У рідній мові - цілий світ»;
№ 10 – пізнавальна мозаїка «До рідного слова торкаюсь душею».
Сподобалися юним читачам різноманітні конкурси та вікторини: бліц опитування «Знай українську», криптограми «Складіть розсипаночку» та
«Шифрувальник», вікторини «Рідне мовлення», «Мандруємо країною», гра
«Так чи ні»!» та хвилинка роздумів «Гостре словечко ранить сердечко», під
час яких діти показали гарні знання рідної мови. На завершення заходу
читачі познайомилися з матеріалами полички «Мова – духовний скарб нації»;
№ 11 – дискусія «Лайки, френди та хайпи» щодо молодіжного сленгу
та експресивної лексики, які активно використовуються дітьми для
спілкування.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
21 лютого муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, Кропивницького міського управління
ГУ Держпродспоживслужби, працівників поліції та міської дружини
проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по
вул. Вокзальній (біля будинку 37/16).
Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи за
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(порушення Правил благоустрою міста).
На час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля
була ліквідована.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків.
Охорона здоров»я
21 лютого в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулось
засідання колегії управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті питання: про підсумки роботи лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста за 2018 рік; про стан роботи зі
зверненнями громадян.
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На засіданні були присутні: головні лікарі лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста, заступники головних лікарів з
медичної частини, завідуючі поліклініками, амбулаторіями загальної
практики-сімейної медицини, міські позаштатні фахівці управління охорони
здоров'я.
Освіта
21 лютого в навчально-виховному комплексі „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся семінар-тренінг
«Подолання домашнього насильства: психологічний, юридичний, соціальний
контакт» для практичних психологів та соціальних педагогів.
Учасники семінару підвищили інформованість щодо ідентифікації,
попередження і боротьби з домашнім насильством в контексті криміналізації
відповідальності за вчинення домашнього насильства.
Спікерами на семінарі були радник Консультативної місії ЄС з прав
людини, гендерних питань, громадянського суспільства Юлія Сербіна та
психолог ГО «Територія успіху» Андрій Фоменко.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

