ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 березня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про зняття з реєстрації малолітньої дитини – 1;
про встановлення опіки над малолітніми дітьми – 2; про доцільність
усиновлення – 1; про встановлення опіки над майном дітей – 1; про надання
дозволів – 7.
20 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення двох посад в управлінні містобудування та архітектури.
У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити:
Тараненко Ганну Геннадіївну на посаду головного спеціаліста відділу
планування управління містобудування та архітектури та Охотович Дар’ю
Андріївну на посаду головного спеціаліста Служби містобудівного кадастру
(на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника).
20 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко провела перше засідання організаційного комітету
з підготовки до відзначення 265-ї річниці заснування міста Кропивницького.
20 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба та заступник начальника управління соціальної
підтримки населення Анатолій Орлов привітали мешканку міста Савченко
Любов Петрівну зі 100-річним ювілеєм та вручили їй кошти в розмірі
2000 грн, цінний подарунок і квіти.
20 березня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
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 – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 6 (призначено - 6); житлових субсидій – 53
(призначено - 38).
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20 березня 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.
Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію
заробітної плати; про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і
погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Заборгованість станом на 19 березня 2018 року по економічно активних
підприємствах складає 933,3 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.
Діалог влади з народом
20 березня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань:
встановлення дитячих майданчиків та утеплення фасадів навчальних закладів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – «Подорож у країну поезії» з нагоди
Всесвітнього дня поезії; ДЮК «Зоряний» – рольова гра «Правила поведінки
за столом»; ДЮК «Гірник» – висадка рослин з нагоди Всесвітнього дня Землі.
20 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 11 – зустріч «Чарівних слів чудовий світ». Юні користувачі зустрілися
з талановитою поетесою рідного міста Антоніною Царук. Авторка дитячих
книг натхненно читала свої вірші, розповідала історії, загадувала загадки,
зачитувала уривки із оповідань, відповідала на безліч дитячих запитань.
Приємним подарунком для пані Антоніни стала театралізована
декламація віршів, підготовлена юними шанувальниками. На згадку про
дивовижну зустріч залишилися зроблені світлини;
№ 13 – досьє цікавих фактів «Альберт Енштейн – геній всіх часів».
В рамках тижня дитячого читання юні читачі дізнались безліч цікавих фактів
про відомого вченого Альберта Ейнштейна. А допомогла в цьому книга Юлії
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Потерянко «Альберт Ейнштейн» із серії «Видатні особистості. Біографічні
нариси для дітей».
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
20 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, інспекторів
спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, представників
міської дружини та поліції проведено рейдове відстеження території по
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами,
дотримання суб`єктами господарювання правил торгівлі.
На момент проведення рейдового обстеження торгівлю здійснювали
10 осіб, їх роботу було припинено. Всім торгуючим роз`яснено вимоги
діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та запропоновано
перейти здійснювати торгівлю на територію ринків м. Кропивницького.
Житлово-комунальна сфера
20 березня 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, Шевченка, Пашутіна,
Преображенської, Гоголя, Енергетиків, Севастопольської, Озерної Балки,
Вокзальної, Валерія Гончаренка, Олега Ольжича, Євгена Тельнова, Героїв
України, Волкова та провулку Санаторного 2-го.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
27 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
20 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№ 60 «Ягідка» комбінованого типу продовжив роботу фестиваль дитячої
творчості «Яскраві зірочки Кропивницького» серед вихованців закладів
дошкільної освіти в номінації «Веселі нотки».
У фестивалі брали участь 86 вихованців з 20-ти закладів дошкільної
освіти міста.
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20 березня в комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький
центр „Перлинка” з нагоди Міжнародного дня щастя відбулась концертна
святкова програма «Поговоримо про щастя».
Розпочався день hарру-привітаннями та музичними перервами. Учні
школи вітали педагогічний колектив та гостей закладу власноруч
виготовленими листівками щастя.
20 березня на базі комунального закладу
“Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” в рамках декади «Ініціатива і творчість
молодих» відбулася педагогічна кав’ярня «Мої кроки до вершини
майстерності».
Вчителі початкових класів, які працюють перший рік, мали можливість
розробити власні педагогічні рецепти, розповідаючи про свій перший досвід,
та отримати поради від досвідчених педагогів-наставників.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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