ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 30 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
30 травня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко проведено засідання громадської комісії з
житлових питань.
За участі громадян, які потребують поліпшення житлових умов за
місцем проживання та за місцем роботи в комунальних закладах і на
підприємствах, які утворені Міською радою міста Кропивницького. Ці
громадяни тривалий час перебувають на квартирному обліку. і черга яких
надійшла для надання квартир, розглянуто їхні квартирні справи.
Разом з тим, розглянуто питання надання 7 службових квартир лікарям
комунальних закладів міста Кропивницького.
30 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 87 справ щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено 2), житлової субсидії –
39 (призначено 38), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 41 (призначено 41), пільги – 5 справ (призначено 5).
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
30 травня в Кіровоградській області стартував антикорупційний рейд
ГО "Стоп корупції", присвячений відкриттю осередку в місті
Кропивиницькому. Разом із координатором громадської організації Романом
Бочкалою участь у заході взяли представники з-понад 10-ти міст України
(Олевськ, Генічеськ, Святогірськ, Костянтинівка, Монастирище, Золотоноша,
Львів, Марганець, Суми, Бровари, Ізюм, Вінниця, Рівне, П’ятихатки). Акція
розпочалася біля приміщення Міської ради міста Кропивницького. В ході
антикорупційного рейду активісти навідались до Державної екологічної
інспекції з питаннями щодо незаконного вилову риби в період нересту та
корупції чиновників, які на цьому наживаються. Учасники акції домовилися
підписати меморандум між ГО "Стоп корупції" та екологічною інспекцією
щодо спільного плану дій в зазначеній галузі.
Продовжилася акція біля СБУ. Серед вимог – припинення
агрорейдерства в регіоні. Після спілкування з посадовцями провели акцію
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протесту з вимогою прозорості в роботі установи. Кількість учасників –
до 25 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
30 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи до Всесвітнього дня боротьби із тютюнопалінням: ДЮК «Скіф» –
слайд-шоу «Палінню – ні!»; ДЮК Мрія» – змагання з таеквондо І.Т.Ф. «Сила
та здоров’я»; ДЮК «Моноліт» – змагання з пауерліфтингу серед вихованців
клубів «Старт» та «Моноліт». В ДЮК «Промінь» проведено вишкіл
«Ми -найсильніші»; в ДЮК «Гірник» – фотовиставка «Єдність танцю та
природи».
30 травня у бібліотеці-філії № 6 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького був проведений День сімейного читання
«Читаємо всією родиною». Користувачі перевірили свої знання з правил
дорожнього руху та безпеки на дорозі. В ігровій формі відгадували загадки
про світлофор, пішохідний перехід, дорожні знаки та транспортні засоби,
обговорювали правила поведінки в екстремальних ситуаціях та уважність на
дорозі. Ще більше про правила безпечної поведінки на вулицях дізнались,
переглянувши літературу на книжковій викладці «Правила дорожнього
руху». Кожен користувач отримав пам´ятку «Безпека дорожнього руху».
Питання соціально – економічного стану
Освіта
30 травня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти міської ради Марцеліна Пахолівецька провела в
режимі он-лайн нараду з заступниками директорів закладів загальної
середньої освіти міста, які відповідають за виховну роботу.
Розглянуто питання: аналіз підсумків роботи центру методичної та
соціально-психологічної служби управління освіти за 2018/2019 навчальний
рік.
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