ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
16 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
16 травня під головуванням директора департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління
економіки Маріанни Моркви відбулося засідання міської комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
На засідання були запрошені представники підприємств - боржників
(заборгованість із заробітної плати та ЄСВ).
Маріанна Морква проінформувала присутніх про тенденції
заборгованості із заробітної плати в місті Кропивницькому протягом січня квітня 2019 року.
Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування
податків і зборів з фізичних осіб Кропивницького управління Головного
управління ДФС у Кіровоградській області О.Місюня повідомила про
тенденції заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування протягом січня-квітня 2019 року.
Керівники підприємств м. Кропивницького, на яких є заборгованість
з виплати зарплати та ЄСВ, повідомили про стан погашення заборгованості
із виплати заробітної плати та причини невиконання графіка погашення
заборгованості із виплати зарплати та сплати ЄСВ.
За результатами засідання вирішили взяти до відома надану інформацію
та тримати на контролі ситуацію на підприємствах міста.
16 травня в приміщенні міської ради відбулося навчання для посадових
осіб виконавчих органів міської ради, які відповідають за ведення діловодства
на тему: «Орфографія та пунктуація сучасного ділового документа: Норми та
винятки».
Навчання провела методист навчально-методичного відділу Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації Людмила
Сікорака.
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16 травня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулося засідання виконавчого
комітету районної у місті ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому
ради з питань забезпечення обліку та нарахування пільг населенню на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива, скрапленого газу
та інших пільг; про стан роботи щодо розгляду звернень громадян,
що надійшли до виконавчого комітету Подільської районної у місті
Кропивницького ради у 2018 році; про роботу відділу діловодства, правового
і організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого комітету
Подільської районної у місті Кропивницькому ради з питань виконавської
дисципліни; про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.
Діалог влади з народом
16 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 3 заявники з питань: виділення земельної ділянки та
надання містобудівних документів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – фольклорні посиденьки «Історія поколінь в українській прозі» з
нагоди Міжнародного дня сім’ї. Бібліотекарі говорили про сім’ю, родинні
цінності, про значення в нашому житті матері й батька. Щирі розмови
переплітались з ліричними народними та сучасними піснями. Учасники заходу
ознайомились з виставкою художньої літератури «Сім’я – моя надія і опора»
та висловами відомих людей про сім’ю.
Присутні отримали буклети «Як одружитися за пришвидшеною
процедурою», «Як скористатися швидким і зручним сервісом «Шлюб за
добу»!» та «Як отримати перші документи дитини в пологовому будинку»;
№ 4 – євромарафон «Автостопом по Європі». Бібліотекар розповіла
багато цікавих фактів про традиції, культуру та національні особливості ряду
країн Європи. Переглянувши відеоролики, школярі мали змогу віртуально
помандрувати країнами Євросоюзу. Участь у конкурсах «Бліц» та
«Географічне лото», грі «Національні страви країн Європи», вікторині
«Європейські перегони» дала можливість кожному учаснику заходу проявити
свої знання з географії, літератури та історії. Найактивніший учасник
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перегонів отримав символічний приз за найбільшу кількість правильних
відповідей.
16 травня в районному будинку культури (вул. Дарвіна, 23) відбувся
фестиваль дружин юних пожежників за участю 15 команд із закладів освіти
Кіровоградської області. Команда комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр „Лідер” зайняла ІІ місце.
До Дня вишиванки
16 травня на площі перед будівлею міської ради відбувся святковий
захід «Кропивницький в орнаментах вишиванки». У святковому концерті
брали участь дитячі та дорослі творчі колективи. Для гостей свята
облаштували тематичні фотозони, працював святковий ярмарок з продажу
вишиванок, сувенірної продукції та виробів ручної роботи, у якому брали
участь 36 суб'єктів господарювання та народних умільців міста.
Привітали містян зі святом секретар міської ради Андрій Табалов та
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Наталія Дзюба.
З нагоди свята та за вагомий внесок у культурний розвиток міста,
високий професіоналізм та відданість українській народній творчості
Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького
нагороджено самодіяльний ансамбль «Калинонька» територіального центру
соціального обслуговування Подільського району міста Кропивницького.
Традиційно у День вишиванки стартувала акція єднання і любові до
України – колективне вишивання. Цьогоріч на полотні вишиватимуть
символічні рядки з поезії Тараса Шевченка, присвячені боротьбі українського
народу за свободу і незалежність. Перші мережки на полотні зробив секретар
міської ради Андрій Табалов, а далі естафету перехопили вихованці гуртка
«Еко-Арт» навчально-виховного об’єднання № 6. Завершити вишивку
планують до Дня незалежност України, тоді ж її і презентують кропивничанам.
16 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи до Дня вишиванки: ДЮК «Зоряний» марафон вишиванок;
ДЮК «Скіф» – слайд-шоу «Спадщина нації»; ДЮК «Гірник» – конкурс
вишиванок «Барвиста Україна».
16 травня з нагоди Дня вишиванки в закладах освіти відбулися
флешмоби та фотосесії.
16 травня у бібліотеці-філії № 11 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено мистецьку годину «Не лінуйся,
дівонько, рушники вишивати».
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Учасники заходу познайомилися з історією вишиванки, але більше
говорили про її сучасне «життя»: як майстрині сьогодення підбирають
символи для вишиванок, як обрати сорочку для себе, куди, коли та з чим
вдягати нашу національну гордість.
Цінні рекомендації дівчатам надала український дизайнер Оксана
Караванська через «Стильну книжку для панянки».

Начальник організаційного відділу
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