
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                   24 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

24 жовтня під головуванням начальника відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей 

управління соціальної підтримки населення Олени Тінькової відбулося 

засідання комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам антитерористичної операції, членам сімей 

загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста.  

Розглянуто та погоджено одне звернення сім'ї померлого учасника 

антитерористичної операції щодо надання допомоги на виготовлення та 

встановлення пам'ятника.  

 

24 жовтня під головуванням начальника відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей 

управління соціальної підтримки населення Олени Тінькової відбулося 

засідання комісії  з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста.  

Розглянуто та погоджено 51 звернення учасників ООС.  

 

24 жовтня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради 

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького.  

Розглянуті 39 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати 

допомогу 30 громадянам, відмовлено в надані допомоги 2 громадянам, 

направлено на доопрацювання 7 звернень. 

 

24 жовтня під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної 

в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

На засідання були запрошені 2 фізичні особи-підприємці. 

Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у червні та липні 2019 року нараховували 

заробітну плату працівникам менше 4173,00 грн.  

Прийнято рішення прийняти до відома інформацію, надану членам 

робочої групи. 
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24 жовтня під головуванням заступника голови робочої групи, 

начальника управління соціального захисту населення Подільської районної 

в місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Темис»,  

ТОВ «Євробуделектромонтаж-А», ТОВ «Венеція.UA», ТОВ «Гарбузенко». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про 

дотримання державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної 

плати на підприємствах, які у червні 2019 року нараховували найманим 

працівникам заробітну плату менше 4173,00 грн; звіт щодо виконання рішень 

засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 18.09.2019 року. 

Прийняті рішення: здійснити обстеження ТОВ «Темис» щодо стану 

погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; взяти до відома іншу інформацію, надану 

членам робочої групи. 

 

24 жовтня під головуванням заступника голови районної комісії, 

начальника управління соціального захисту виконавчого комітету                                         

Віктора Закаблуковського 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 42 справи, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),               

житлової субсидії – 18 (призначено – 12), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам  –  20 (призначено – 20),  пільги – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

   24  жовтня  в  ДЮК «Зоряний» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено виставку творчих робіт «Золота осінь».        

 24 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 
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 № 2 – година пізнань і відкриттів «Піднебесна імперія». 

 Учасники заходу знайомились з історичними та культурними 

пам’ятками Китаю, його традиціями та досягненнями; переглянули відео 

замальовки «Китай – цікаві факти про країну», «Саме цікаве про Китай», 

«Китайський танець дракона», «Правильна чайна церемонія», «Міфи і 

перекази про чай»,  «Чайні традиції». Бібліотекарі підготували книжкову 

виставку-інсталяцію «Китай: знайомство зблизька». Виставка охоплює такі 

розділи як: «Символи Китаю», «Вчення Китаю Фен-Шуй», «Китай на кінчику 

язика» (китайська кухня, чай, китайські палички), «Китайська художня 

література в перекладах українською». 

 Завершився захід чаюванням, адже чай є традиційним напоєм у Китаї 

та вживається щоденно, а китайська чайна церемонія відома не лише в Китаї, 

але й за його межами; 

 № 1 – ювілейна вітальна «Нечуй Левицький І.С.: гімн українському 

світові».  

 Юні читачі переглянули фотовиставку «Кайдашева сім'я – соціально-

побутова повість-хроніка». Хлопчики та дівчатка читали вірші відомих 

українських письменників, переповідали цікаві оповідання та уявляли себе 

головними героями різних повістей; 

 № 10 – міні-конкурс «Книга – сімейна реліквія». 

 Користувачам різного віку було запропоновано знайти в домашній 

бібліотеці найстарішу книгу та розповісти про неї. Ця подія стала частиною 

міжнародної акції «Зазирни до бібліотеки!» та матеріалом для виставки-

ретроспективи «Книга – довгожитель моєї сім’ї». За чашкою чаю та 

солодощами користувачі читали вірші про книгу та бібліотеку, відгадували 

загадки, відповідали на питання міні-конкурсу. Діти дійшли висновку, що 

книга може бути сімейною реліквією і  до неї потрібне бережливе ставлення; 

 № 12 – день нової дитячої книги «Вони творять для вас, діти». 

 Для користувачів молодшого шкільного віку бібліотекарі 

«приготували»  бібліофреш  «Книжкові новинки – дитячі перлинки»  та 

запропонували  ознайомитися з книгами  на різні  смаки. Користувачам 

середнього і старшого шкільного віку презентовано  оригінально і яскраво 

оформлену викладку  «Серпантин книжкових новинок», з якої можна було 

обрати екземпляр для читання вдома. Під час літературного знайомства 

«Нова книга від автора»  користувачі  мали можливість ознайомитися з 

творчістю місцевих письменників. 

   

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

24 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» за 

скаргами  мешканців  з  6-ї  години  ранку   проведено   рейдове   відстеження  
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по вул. Євгена Тельнова (біля ринків «Черемушки» та “Привокзальний”) 

щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

З громадянами  проведено роз’яснювальну роботу стосовно 

недопущення «стихійної» торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, 

газонах та біля житлових будинків.   Торгівці перейшли на територію ринків.  

 

                                               Транспорт 

 

 24 жовтня на маршрут виїхали 4 тролейбуси з автономним ходом. 

Вони курсуватимуть від вулиці Генерала Жадова до Лелеківки. Новому 

маршруту присвоїли номер 7. Він пролягає від вулиці Генерала Жадова 

центральними вулицями міста, через нову арку до Лелеківського кладовища. 

Загальна протяжність маршруту складає 32 кілометри.  

Тролейбус одночасно може перевозити понад 130 людей. В ньому                             

106 стоячих місць і 26 сидячих. Кожний тролейбус обладнаний голосовим 

супроводом для незрячих людей та пандусом для людей, що мають обмежені 

фізичні можливості. 

Впровадження даного маршруту поліпшило транспортне 

обслуговування мешканців мікрорайону Лелеківка, вулиць Миколи 

Левитського, Пацаєва, Юрія Коваленка та в цілому по місту. 

Освіта 
 

З 21 по 24 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбувся фестиваль використання 

мультимедійних засобів навчання «Розумна дошка». Вчителі початкових 

класів, іноземних мов, української мови та літератури, історії, права, 

економіки, математики, фізики, географії, екології, природознавства, хімії, 

біології закладів середньої освіти міста презентували фрагменти уроків                              

з  використанням освітніх програмних засобів для інтерактивної панелі або 

дошки MozaBook та SmartNotebook.  

Результати відбору та рекомендації будуть опрацьовані експертною 

групою з метою подальшої участі кращих інтерактивних презентацій                                

у конкурсі на отримання мультимедійних засобів навчання для закладів 

освіти. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


