ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
26 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
26 березня відбулась прес-конференція заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди та директора
департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Маріанни Моркви, на якій було
презентовано інвестиційний сайт, розроблений за найсучаснішими
технологіями.
26 березня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про стан готовності спортивних споруд, у яких
розміщені виборчі дільниці, до проведення виборів 31 березня 2019 року; про
проведення перевірки спортивних закладів з питань цивільного захисту та
пожежної охорони; про підготовку до проведення офіційних всеукраїнських
змагань з велоспорту в м. Кропивницькому в 2019 році; про проведення
спортивно-масових заодів з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку
та миру; про підготовку звітів про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл
за перший квартал 2019 року та інші.
26 березня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами дитячоюнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. з нагоди
Всесвітнього дня здоров’я; про заходи щодо збереження життя та здоров’я
вихованців; про постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків і
спортивних секцій, температурним режимом, протипожежним і санітарнотехнічним станом в приміщеннях закладів.
26 березня під головуванням заступника голови робочої групи,
начальника управління соціального захисту населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання
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робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення.
На засідання були запрошені керівники ТОВ «Будсервіс-Н» та
ТОВ «Супутник-Кіровоград».
Розглянуті питання: про отримання керівниками в листопаді 2018 року
заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального розміру;
звіт про виконання рішень засідання робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення від 21.02.2019.
26 березня 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 ПКП «Евіс»,
ТОВ «Камелія», ДП «Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК автомобільні
дороги України».
Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості із виплати
заробітної плати; про дотримання державних гарантій щодо мінімального
розміру заробітної плати на підприємствах, які у листопаді 2018 року
нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 3723,00 грн.
Прийнято рішення: здійснити обстеження ТОВ ПКП «Евіс» щодо стану
погашення заборгованості із виплати заробітної плати; взяти до відома
інформацію запрошених на засідання юридичних осіб району.
26 березня під головуванням голови Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання виконавчого
комітету.
Розглянуті та прийняті рішення з питань: про затвердження нового
складу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради; про надання дозволу опікунам Д** та Д** на
виконання дій від імені недієздатного П**; про приєднання квартири до
території, у межах якої діє квартальний комітет № 27; про надання допомоги
на поховання.
26 березня під головуванням голови адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
Віктора Закаблуковського відбулося засідання комісії.
Розглянуті 22 адміністративні справи, по яких винесено рішення:
накладено штрафи – на 15-х осіб; закрито – 7 справ.
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Діалог влади з народом
26 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 5 заявників з питань: встановлення та облаштування
зупинок громадського транспорту, пільгового перевезення мешканців до
СТ «Колос», капітального ремонту доріг по провулках Краснодонському та
Кооперативному, очищення вулично-дорожньої мережі міста та надання
дозволу на відключення від системи централізованого опалення з метою
встановлення автономного опалення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
26 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф» – слайд-шоу «Цікаві факти про театр» з нагоди
Міжнародного дня театру; ДЮК «Моноліт» – змагання з армспорту «Сила та
здоров’я»; ДЮК «Ровесник» – міні-вистави за участю вихованців клубу
«Чарівний світ театру» з нагоди Міжнародного дня театру.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
26 березня з 22.00 год. до 01.15 год. 27 березня на виконання рішення
виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2018 року
№ 638 “Про уповноваження посадових осіб” проведено перевірку об”єктів
торгівлі з продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин у заборонений
рішенням Міської ради міста Кропивницького час доби.
В результаті перевірки складено 4 протоколи за статтею 156 ч. 2
Кодексу України про адміністративні правопорушення (продаж алкогольних
напоїв у заборонений час доби).
Охорона здоров»я
26 березня в приміщенні дитячої міської поліклініки № 1 заступник
начальника управління охорони здоров'я Лариса Кудрик провела нараду
з
керівниками
лікувально-профілактичних закладів
та
лікарями
ендокринологами.
Розглянуто питання про стан надання медичної допомоги хворим
ендокринологічного профілю та проблеми ендокринологічної служби.
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Освіта
26 березня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн
нараду з директорами закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про участь вчителів початкових класів закладів
загальної середньої освіти міста у пілотному проекті «Сертифікація вчителів»;
про підготовку і проведення декади «Ініціатива і творчість молодих»; про хід
проведення ЗНО-2019; про результати вивчення інноваційних підходів
до організації роботи з обдарованими дітьми.
26 березня за ініціативи депутата Міської ради міста Кропивницького
Сергія Кріпака для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30,
переможців конкурсу «Кольоровий світ навколо мене», відбулася екскурсія
по приміщенню міської ради. Діти зустрілися та поспілкувалися з міським
головою Андрієм Райковичем, відвідали управління соціального захисту
населення, Центр надання адміністративних послуг, відділ з питань
внутрішньої політики, кімнати для роботи постійних комісій міської ради та
залу засідань сесій Міської ради міста Кропивницького і «попрацювали» на
місцях депутатів. По закінченню екскурсії їх чекало смачне частування.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

