ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
25 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
25 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського
відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради
та представники засобів масової інформації.
Розглянуті питання: про передачу майна; про внесення змін до Заходів
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених
рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760; про внесення змін до
рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки» (зі змінами)»; про заходи щодо ліквідації заборгованості
по платі за землю в місті Кропивницькому.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про припинення опіки/піклування – 1; про
погодження
заяви
комунального
некомерційного
підприємства
«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу
Кіровоградської обласної ради» - 1; про позбавлення батьківських прав – 1;
про надання дозволів – 5; про визначення порядку участі у вихованні дитини
та спілкуванні з нею – 1.
25 вересня 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 – 5 (призначено – 5); житлових субсидій – 10
(призначено – 7); пільг – 2 (призначено – 2).
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25 вересня 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 17 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
На 9-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 7 справ закрито, розгляд
одного протоколу перенесено на наступне засідання комісії.
25 вересня відбувся семінар голів квартальних комітетів Фортечного
району м. Кропивницького.
Розглянуті питання: про дотримання Правил благоустрою міста та
заборону спалювання листя та сміття; про оповіщення громадян щодо
призову на строкову службу; про підвищення тарифу на послугу з
поводжeння
з побутовими відходами; про порядок
призначення житлових субсидій;
про актуальні проблеми
ветеранів Фортечного району міста Кропивницького.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
25 вересня 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: Леоніда Куценка, Єгорова, Волкова, Шевченка,
Івана Франка, Київської, Кропивницького, Великої Перспективної,
Преображенської, Маріупольської, Микитенка, Олени Бур’янової,
Чигиринської, Вокзальної, Богдана Хмельницького, Сагайдачного, Гоголя та
у селищі Гірничому.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 25 протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 29 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
Фінансова стабілізація
24 вересня з бюджету міста Кропивницького за рахунок власних
доходів профінансована заробітна плата за другу половину вересня
працівникам закладів освіти міста на загальну суму 19,8 млн грн, з них:
працівникам загальноосвітніх закладів додатково до освітньої субвенції у
зв’язку з
її недостатністю направлено 7,4 млн грн та
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працівникам дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та інших
закладів освіти міста 12,4 млн грн.
Освіта
25 вересня в рамках ХХVІІ конференції асоціації керівників закладів
освіти «Відродження гімназії України» в комунальному закладі «Навчальновиховне об'єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного
виховання «Контакт» начальник управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Лариса Костенко презентувала основні аспекти створення
умов для якісного навчання і виховання підростаючого покоління міста
Кропивницького.
В заході брали участь директори, заступники директорів закладів
загальної середньої освіти з усіх областей України, спеціалісти управлінь
і департаментів освіти, методисти обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти, міських та районних відділів освіти.
Також учасники конференції
відвідали комунальний заклад
«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр «Лідер», де на виставковому
майданчику гостям продемонстрували показовий виступ з тактичної
підготовки профільного класу з предмету «Захист Вітчизни». Директор
закладу Марія Міщенко запросила на презентацію нових освітніх технологій:
кабінету «Захист Вітчизни», освітньо-мотиваційного проекту «По слідах
CHORNOBYL», кабінету бізнес-освіти та проекту «Інструменти Google в
освітній діяльності закладу (шляхи впровадження)».
25 вересня на базі комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного
забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова
провела нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої
освіти
з навчально-виховної роботи та директорами центрів
естетичного виховання.
Розглянуті
питання:
про
заходи
національно-патріотичного
спрямування з учнівською молоддю міста на І півріччя 2019/2020
навчального року; про шефство та співпрацю з військовими частинами
Збройних сил України та Національної гвардії України; про участь учнівської
молоді міста
у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку
«Щаслива дитина – квітуча Україна» та Всеукраїнській виставці юних
фотографів «Звичайна собі мить»; про відзначення Дня працівників освіти.
25 вересня директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста.
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Розглянуто питання про організацію психолого-педагогічного
супроводу навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої
освіти.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

