ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
23 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
23 квітня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.
Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: стану
рекламоносіїв по вулицях міста; активізації ремонтних робіт на дорогах міста
та висвітлення ходу робіт на сайті міської ради; виконання звернень
громадян щодо облаштування навісу на зупинці громадського транспорту
«Центральний ринок» та пандусів на перехресті вулиць Великої
Перспективної та Віктора Чміленка; належної підготовки до проведення
заходів з нагоди 33-х роковин Чорнобильської трагедії; початку робіт з
підготовки до нового опалювального періоду 2019/2020 року; проведення
перевірок усіх АЗС на території міста у зв»язку з виникненням аварійної
ситуації на АЗС «ОККО» по вул. Лісопарковій (виток газу); організації
доставки жителів міста до садово-городніх товариств та інших.
Розглянуто питання про здійснення державного контролю за
дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення у місті
Кропивницькому у І кварталі 2019 року.
23 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято
34 питання, серед яких: про надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького;
про надання грошової допомоги до 74-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні; про внесення змін до детального плану території між
провулком Курінним та СТ “Аграрник” у м. Кропивницькому; про взяття
громадян на квартирний облік.
23 квітня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про оформлення актів прийому-передачі на
збереження матеріальних цінностей; про організацію чергувань
відповідальних працівників у святкові та вихідні дні в квітні – травні
2019 року; про участь у загальноміських заходах з нагоди Дня пам’яті та
примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
про проведення фінальних змагань дитячо-юнацької баскетбольної ліги серед
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юнаків; про надання пропозицій щодо оздоровлення в літній період
вихованців КДЮСШ; про надання актів обстеження спортивних споруд у
підпорядкованих КДЮСШ.
23 квітня 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
дитячо-юнацьких 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. до Дня
Чорнобильської трагедії та Великодніх свят; про заходи щодо збереження
життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за відвідуванням
вихованцями гуртків і спортивних секцій, за протипожежним і санітарнотехнічним станом в приміщеннях закладів та на прилеглих до них
прибудинкових територіях.
23 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось чергове засідання
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.
Розглянуті питання: про надання дозволу опікуну на влаштування
підопічного до психоневрологічного інтернату; про зняття з реєстрації місця
проживання недієздатної особи.
23 квітня під головуванням начальника управління соціального
захисту населення Віктора Закаблуковського відбулось засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Фортечної районної у м.
Кропивницькому ради.
Розглянуті 22 адміністративні справи, по яких винесено такі рішення:
накладено штрафи – на 13-х осіб; закрито – 9 справ; повернуто на
доопрацювання – 2 справи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 квітня в ДЮК «Гірник» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено майстер-клас з декорування до Великодніх свят.
23 квітня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» відбувся танцювальний флеш-моб з нагоди Міжнародного дня
танцю.
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100 учасників - вихованці, викладачі та батьки вихованців ЦДЮТ,
продемонстрували свої танцювальні здібності, виконавши єдину
хореографічну композицію на подвір’ї комунального закладу.
23 квітня у центральній бібліотеці міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького проведено захід – профістарт у
бібліотеці «Крок назустріч професії».
Мета - розширення знань про професію, формування свідомого та
відповідального ставлення до її вибору.
Присутні переглянули слайд презентацію, з якої дізнались, що існує
50 тисяч професій і серед них є ті, на які зросте попит у найближчі роки.
Учасники заходу обговорили основні помилки під час вибору професії та
пройшли невеличке тестування на виявлення здібностей та інтересів,
результати якого допоможуть дізнатися про схильність до типу професій.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
23 квітня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса
Костенко провела нараду з начальниками, сестрами медичними та
комірниками дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням при
закладах загальної середньої освіти.
Розглянуті питання: про порядок та терміни надання статистичної
звітності; про впровадження безкоштовного сервісу електронного звітування
ПЗ «Кабінет Респондентів»; про екскурсії до обласного краєзнавчого музею
під час відпочинку дітей влітку 2019 року; про планування занять з плавання
для дітей, які відвідують дитячий заклад відпочинку та правила поведінки
відвідувачів басейну; про організацію профільного загону з економічним
напрямком роботи «Бізнес-школа»; про створення безпечних умов
перебування дітей в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням
при закладах загальної середньої освіти; про дотримання вимог санітарного
законодавства в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням при
закладах загальної середньої освіти; про оформлення та підписання актів
готовності дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням при
закладах загальної середньої освіти та графік перевірки готовності дитячих
закладів відпочинку; про організацію харчування дітей влітку 2019 року в
закладах відпочинку денного перебування на базі закладів загальної
середньої освіти.
23 квітня у КЗ “Ліцей “Вікторія-П” стартував квест “Якісна профільна
освіта – кожній дитині”, який проводиться управлінням освіти Міської ради
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міста Кропивницького з метою професійної орієнтації та розвитку
експериментальних і творчих здібностей учнів 10-11-х класів.
Квест проходитеме з 23 по 25 квітня включно. В рамках цього заходу
вчителі закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького та
викладачі
Національного
технічного
університету
“Харківський
політехнічний інститут” 23-24 квітня 2019 року відвідають заклади освіти в
місті Кропивницькому та проведуть майстер-класи для учнів старших класів.
Фінішним місцем проведення заходу 25 квітня стане Економікотехнологічний інститут імені Роберта Ельворті. Там відбудеться семінартренінг “Фестиваль науки” з використанням лабораторно-експериментальної
STEM зони.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

