ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
06 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Висвітлення діяльності органів влади
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
06 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра
Шамардіна відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про внесення змін до Плану зонування території
міста Кіровограда (Кропивницького); про врегулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
06 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове
засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Розглянуто питання про загрозу виникнення надзвичайної ситуації
у сфері життєзабезпечення населення, пов’язаної з припиненням
теплопостачання у зв»язку з пошкодженням газопроводу середнього тиску під
час виконання земляних робіт. ВАТ «Кіровоградгаз» довелось відключити
газопостачання південно-західної котельні. Поліція відкрила кримінальне
провадження за фактом пошкодження газопроводу.
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання
керівникам виконавчих органів, підприємств, установ і організацій щодо
вирішення розглянутого питання.
Станoм на 11.00 газoпoстачання на південнo-західну кoтельню було
віднoвленo.
06 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про надання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 1; про надання дозволів – 2;
про встановлення опіки (піклування) над дитиною – 2; про участь у вихованні
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та спілкуванні з дитиною -1; про визначення місця проживання дитини – 1;
про взяття сімей під соціальний супровід - 3.
06 листопада під головуванням заступника голови комісії, начальника
відділу з питань праці Миколи Рибака відбулося засідання міської робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Заслухано керівників 7 підприємств міста Кропивницького, які у
ІІ кварталі 2019 року нарахували заробітну плату найманим працівникам
нижче законодавчо встановленого рівня.
Розглянуто питання про підсумки реалізації державної політики щодо
легалізації зайнятості населення і детінізації заробітної плати у місті
Кропивницькому за січень-жовтень 2019 року.
06 листопада 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, пільг та 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 – 5 (призначено – 5), житлових субсидій – 10
(призначено – 5), державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільги – 2 (призначено – 2).
06 листопада за участю голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про співпрацю дільничних інспекторів поліції та
голів квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького;
про проведення перевірок достовірності та повноти інформації про доходи,
майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за
призначенням допомог та субсидій; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головам
квартальних комітетів; про дотримання Правил благоустрою міста (заборона
спалення опалого листя, утримання в належному стані прилеглих територій;
про упорядкування адресного господарства; про проведення осінньої кампанії
пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу на території
області; про соціальний захист ветеранів.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 02 по 06 листопада на базі комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр № 1» Міської ради міста Кропивницького спільно
з представниками Корпусу миру США в Україні проходив тренінг на тему:
«Соціальна інтеграція дітей з розладом спектру аутизму. Живе життя». Його
мета - створення інформаційної платформи для спеціалістів та батьків
особливих дітей, продуктивного та безпечного середовища для інтеграції
дітей з особливими освітніми потребами.
Під час тренінгу розглянуті питання: питання комплексної діагностики
при аутизмі; спеціальна роль батьків у формуванні соціальних компетенцій
у дітей з розладом спектру аутизму; сучасна діагностика та розвиток мовлення
у дітей з розладом спектру аутизму; впровадження доказової практики:
установи, створені батьками, приклади успіху.
06 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо – юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: година спілкування «Правила поведінки в громадських місцях»
(ДЮК «Старт»); година спілкування «Чисті руки – запорука здоров’я»
(ДЮК «Юність»).
06 листопада в академічному українському музично-драматичному
театрі ім. М.Л. Кропивницького відбулися урочистості та святковий концерт
міського професійного духового оркестру з нагоди Дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва.
Працівників культури привітав міський голова Андрій Райкович та
вручив кращим нагороди. Почесну грамоту міської ради та виконавчого
комітету м.Кропивницького отримав колектив управління культури Міської
ради міста Кропивницького. Грамоти міської ради та виконавчого комітету
м.Кропивницького міський голова вручив колективу зразкового хору
«Согласіє» та колективу міського професійного духового оркестру. Подяки
міської ради та виконавчого комітету заслужили Володимир Плітін – викладач
художньої школи імені О.Осмьоркіна, Наталія Мельниченко – науковий
співробітник музею І.К. Карпенка-Карого, камерний ансамбль «Мініатюра»,
Олена Кулік – викладач класу фортепіано музичної школи № 4 та Олена
Більченко - завідувач бібліотеки-філії № 19 МЦБС. Цінний подарунок –
іменний годинник міського голови отримала викладач класу віолончелі
дитячої школи мистецтв Лариса Лісниченко.
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
06 листопада 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: Преображенської, Вокзальної та проспекту
Промислового.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
52 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.
Соціальна політика
За повідомленням фінансового управління міської ради, до бюджету
м.Кропивницького надійшли субвенції з державного бюджету на загальну
суму 19 167,5 тис. грн, а саме:
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, яка нарахована за листопад 2019 року
у сумі 18 823,2 тис. грн;
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", яка нарахована за листопад 2019 року у сумі 344,3 тис. грн.
Зазначені виплати у повному обсязі перераховані районним управлінням
соціального захисту населення, у тому числі: Подільського району
– 6 633,0 тис. грн, Фортечного району – 12 534,5 тис. грн.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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