ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
22 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
22 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про встановлення опіки над малолітньою дитиною
та її майном, призначення уповноваженої особи на час здійснення права на
спадкування – 1; про позбавлення батьківських прав – 2; про надання висновку
про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі
України – 1; про надання дозволів – 1.
22 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 16 (призначено - 16); житлових субсидій – 7
(призначено - 7).
22 травня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної
у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 13 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
На 4-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 протоколи закрито, розгляд
одного протоколу перенесено на наступне засідання комісії та 5 протоколів
повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської ради міста
Кропивницького.
22 травня 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.
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На засідання були запрошені 15 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 21 травня 2019 року по економічно активних
підприємствах складає 1241,6 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.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
22 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 17 – інсценізовані читання «Мандрівка у світ Івана Котляревського».
Читачі познайомилися з цікавими фактами життя та творчості
засновника української літератури Івана Котляревського та його роллю в
розвитку української літератури, національної самосвідомості. Учасники
заходу перегорнули такі сторінки: «Знайомство з Іваном Котляревським»,
«Музей-садиба Івана Котляревського», «Творча майстерня», «Майстри пера»,
«Інтелектуали»;
№ 19 – день бібліографії «Бібліотека до Ваших послуг».
Абонементний відділ підготував для творчих читачів hand-made
лабораторію «Не сумую влітку», а для тих, хто не збирається забувати про
книги на канікулах, списки рекомендованої літератури. Для учнів старших
класів на дорослому абонементі розгорнули виставку «Відпочиваємо
з користю», на якій можна знайти книги зі шкільної програми та брошури
«Читання влітку», складені на основі навчальної програми з української та
світової літератури від видавництва «Знання». Для випускників підготували
книжкову викладку з довідниками «Готуємося до ЗНО». У читальному залі
були проведені практичні заняття «Кращі друзі й помічники – розумні книги словники», а для читачів похилого віку бібліотекарі підготували огляд
періодичних видань, в яких розкривається тема пенсійної реформи.
В інтернет-центрі навчали сплачувати рахунки за комунальні послуги та
записуватися на консультацію до лікаря он-лайн;
№ 1 – віртуальна мандрівка «Країнами Європи».
З нагоди Дня Європи в Україні бібліотекарі підготували для юних
користувачів віртуальну мандрівку, подорожуючи якою вони мали змогу
ознайомитись зі звичаями, традиціями, обрядами та національними стравами
різних європейських країн. На завершення заходу діти із задоволенням брали
участь у вікторині «Знайди країну улюбленого казкаря».
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22 травня в ДЮК «Юність» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено урок акторської майстерності.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
22 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження по вул. Космонавта Попова щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою продукцією,
полуницею та городиною була повністю ліквідована. Всі торгуючі перейшли
на територію ринку.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 4 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
Житлово-комунальна сфера
22 травня 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: Космонавта Попова, Героїв України, Пацаєва,
Євгена Тельнова, Добровольського, Авіаційної, Короленка, Желябова,
Толстого.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Освіта
22 травня під головуванням начальника управління освіти Лариси
Костенко відбувся конкурсний відбір на посади педагогічних працівників
комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста
Кропивницького, «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста
Кропивницького.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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