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Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 21 по 23 травня в міській раді проходила атестація посадових осіб
виконавчих органів. Оцінювались результати роботи, ділові та професійні
якості, виявлені посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих
органів міської ради при виконанні обов’язків, визначених у посадових
інструкціях. Атестаційна комісія в межах установленої процедури виявляла
ступінь відповідності кожного працівника посаді, яку він обіймає.
За рішенням комісії 61 посадова особа визнана такою, що пройшла
атестацію та відповідає займаній посаді, одній особі призначено повторне
атестування протягом року з рекомендацією підвищити кваліфікацію.
23 травня відбулося засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії
населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 35 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4 (призначено – 4),
житлової субсидії – 14 (призначено – 5), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 16 (призначено – 16), пільги – 1 (призначено – 1).
Діалог влади з народом
23 травня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом
громадян з особистих питань. На прийом звернулися 11 заявників з питань:
поліпшення житлових умов, виділення земельних ділянок під гараж; ремонту
під»їздів, каналізаційної системи та ганку будинків; будівництва дороги по
вулицях П.Чубинського та В.Стуса; забезпечення пільговими медичними
препаратами.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди 250-річчя
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від дня народження українського письменника, поета, драматурга,
основоположника сучасної української літератури Івана Котляревського:
№ 2 – літературний колаж «Безкінченна подорож або Енеїда».
Бібліотекарі представили літературний портрет «Еней був парубок
моторний..» та виставку малюнків А. Базилевича до поеми «Енеїда». Окрім
творів І.Котляревського на виставці всі бажаючі ознайомилися з літературою
про нього. Протягом дня бібліотекарі розповідали відвідувачам про життя та
творчість Івана Котляревського та зачитували уривки з «Енеїди»;
№ 10 – конкурс «Найуважніший читач п'єси «Наталка-Полтавка».
Доповненням до заходу стала тематична поличка «Зачинатель нової
української літератури».
23 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Зоряний» – тематична година «Безпека дорожнього руху»;
ДЮК «Ровесник» – тематична година «Історія виникнення слов’янської
писемності та культури».
Питання соціально-економічного стану
Охорона здоров»я
23 травня в поліклінічному відділенні № 1 КЗ «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда» міським позаштатним кардіологом управління охорони
здоров'я Міської ради міста Кропивницького Чубко C. В. проведено семінар
з лікарями первинної ланки на тему: «Своєчасна діагностика гострого
коронарного синдрому. Покази для направлення хворих в обласний
кардіологічний диспансер на коронарографію та інтервенційне лікування».
Освіта
23 травня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 43
«Горобинка» комбінованого типу спеціаліст відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління освіти Міської радим міста
Кропивницького Оксана Борщенко провела нараду з керівниками закладів
дошкільної освіти.
Розглянуті питання: про підсумки проведення фестивалю дитячої
творчості «Яскраві зірочки Кропивницького» серед вихованців закладів
дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році; про підготовку та
організацію літнього оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти;
про профілактичні заходи по обробці м’якого інвентарю; особливості
харчування дітей у літній період.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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