ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
28 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
28 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про визначення порядку участі у вихованні дітей
та спілкуванні з ними – 2; про доцільність взяття сім’ї під соціальний
супровід – 1; про погодження заяви батьків щодо влаштування дитини до
Знам’янської школи-інтернату - 1; про стан виконання батьківських
обов’язків батьком дитини - 1; про надання висновків щодо підтвердження
місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України - 2.
28 серпня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на
заміщення вакантної посади в департаменті з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій.
У конкурсному відборі брали участь 2 претенденти.
Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити
Личову Любов Олександрівну на посаду головного спеціаліста департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.
28 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії
з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових
субсидій та пільг, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 10 (призначено - 9); житлових субсидій – 14
(призначено - 9), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям –
1 (призначено – 1).
Діалог влади з народом
28 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань.
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На прийом звернулися 2 заявники з питання фінансування участі
талановитих дітей в конкурсах.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
28 серпня управлінням містобудування та архітектури міської ради
міста Кропивницького було проведено фінальну презентацію проекту
“Діджиталізація пам'яток культурної спадщини в рамках історико-культурної
смарт-дестинації “Кроп-спадщина”.
Даний проект на конкурсній основі був підтриманий фінансово
Українським культурним фондом в сумі 472 тис. грн на виконання наступних
заходів: виготовлення інформаційних таблиць з QR-кодами та інформацією
про пам'ятки культурної спадщини міста; створення двомовного (українська
та англійська) аудіогіда по пам'ятках культурної спадщини міста на
туристичній платформі Waymе; створення інтерактивного електронного
каталогу на сайті міської ради зі світлинами та інформацією про культурну
спадщину міста; проведення бар-кемпу “Кроп-спадщина” (“Krop-heritage”) за
участю фахівців ІТ-сфери та активної молоді, яка захоплюється цифровими
технологіями.
Фінальна презентація була розпочата на площі перед будівлею міської
ради та завершена на Театральній площі.
На заході були присутні: крівництво міста, представники ЗМІ,
краєзнавці, історики, архітектори, працівники музейних закладів, підприємці,
що працюють у сфері туризму, громадські активісти, представники
громадських організацій людей з особливими потребами, містяни.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
28 серпня 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: Юрія Липи, Добровольського, Ярославської,
Братиславської, Кропивницького, Шевченка, Декабристів, Попова, Великої
Перспективної, Академіка Корольова, Михайлівської, Тарковського,
Преображенської та Бульвару Межевого.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
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Освіта
28 серпня у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбулася
серпнева нарада освітян міста. До участі в освітньому форумі долучилися:
міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов,
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Наталія Дзюба, начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Лариса Костенко, заступник начальника управління освіти,
молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Лідія
Шатна, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка Олег Семенюк, голови
профспілок, педагоги та директори закладів освіти обласного центру.
Вісім педагогів міста отримали від міського голови сертифікати на
щомісячну доплату у розмірі 50% до посадового окладу за підготовку
переможців Всеукраїнських олімпіад: Ольга Віватенко - вчитель трудового
навчання освітнього закладу № 30; Олена Горобець - вчитель трудового
навчання освітнього закладу № 20; Андрій Бардаков - вчитель трудового
навчання освітнього закладу № 20; Марія Казначєєва - вчитель екології
«Наукового ліцею»; Руслана Карпуніна - вчитель біології гімназії нових
технологій навчання; Валентина Рибальченко - вчитель зарубіжної
літератури та російської мови КЗ «Науковий ліцей»; Наталія Прохніцька вчитель української мови та літератури освітнього закладу № 26; Вікторія
Козка - вчитель географії гімназії нових технологій навчання.
Премію у розмірі дві тисячі гривень за належну підготовку учня, який
при складанні ЗНО з біології отримав оцінку в 200 балів, отримала Наталія
Прокопець - вчитель біології освітнього закладу «Вікторія-П».
У 2018/2019 навчальному році управління освіти міської ради
Кропивницького проводило конкурс на отримання засобів 3D друку для
оснащення кабінетів освітньої галузі «Технології» закладів освіти з метою
забезпечення засобами допрофільного та профільного навчання. Було
оголошено переможців, якими стали: Андрій Бардаков - вчитель трудового
навчання освітнього закладу № 20, за зайняте І місце з проектом «Роздрукуй
майбутнє!». Педагог отримав сертифікат на 15 тисяч гривень. Дмитро
Єрмаков - вчитель інформатики гімназії нових технологій навчання, за
зайняте ІІ місце в конкурсі з проектом «3d printing in school life» отримав
сертифікат на
10 тисяч гривень. Олександр Безпека - вчитель
трудового навчання освітнього закладу № 10, за зайняте ІІІ місце в конкурсі з
проектом «Розробка та застосування інноваційних технологій 3D друку»
отримав у нагороду сертифікат на 7 тисяч гривень.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

