ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
07 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Висвітлення діяльності органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
07 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
Розглянуті та погоджені матеріали: про умовно-дострокове звільнення
4-х засуджених (ВК № 6); про заміну невідбутої частини строку покарання
більш м’яким одній особі (ВК № 6); про умовно-дострокове звільнення
2-х засуджених (СІЗО).
07 листопада за участю секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання круглого столу щодо обговорення проекту міської
програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020 – 2022 роки
“Діалог”.
Розробником програми є відділ з питань внутрішньої політики.
Пропозиції до програми збиралися протягом вересня-жовтня 2019 року. Були
проведені електронні консультації на платформі електронної демократії
е-DEM у розділі “Консультації з громадськістю”.
З презентацією програми виступила начальник відділу з питань
внутрішньої політики Оксана Горбенко.
В обговоренні програми брали участь: голова Громадської ради при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Леонід Лузан,
представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі
волонтерських організацій, організацій учасників ООС (АТО), національнокультурних товариств, організацій, що проводять моніторинг відкритості та
прозорості влади, організацій національно-культурного спрямування.
07 листопада в приміщенні міської ради стартував конкурс
«Посадовець року» за номінаціями «Керівник року 2019» та «Спеціаліст
року 2019».
Засідання провели співголови організаційного комітету: секретар
міської ради Андрій Табалов та керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Альвіна Бондаренко.
За звання кращих у першому турі боролись 4 керівники та
11 спеціалістів Міської ради міста Кропивницького, Фортечної та Подільської
районних рад. Учасники презентували свою професійну діяльність.
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07 листопада керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Альвіна Бондаренко вручила ордер на однокімнатну квартиру
у новозбудованому житловому будинку по вул. Генерала Жадова, 24, корп.1
Євтушенку Анатолію Анатолійовичу, який з 1991 року перебував на
квартирному обліку за місцем проживання у першочерговій черзі у списках
військовослужбовців, звільнених в запас або відставку.
З 05 по 07 листопада в приміщенні міської ради проходили змагання
міської спартакіади серед депутатів Міської ради міста Кропивницького,
районних у місті рад та працівників органів місцевого самоврядування.
Посадовці визначали сильніших у грі в шахи, шашки, хокеї на столі.
Діалог влади з народом
07 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 7 заявників з питань: внесення змін до будівельного
паспорта, виділення та приватизації земельних ділянок.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій
07 листопада з 11.00 до 12.00 Кропивницька міська організація
політичної партії “Ліва опозиція” проводила ходу та мітинг. Рух учасників
здійснювався по вул. Великій Перспективній, від перехрестя вул. Великої
Перспективної та вул. Гагаріна до площі перед приміщенням міської ради,
де проводився мітинг. В руках учасники акції тримали прапори із символікою
партії, плакати з надписами “Трударям України гідну роботу та зарплату”,
“Україні – мир!”, “Водоканал у власніть міста”, “Новий трудовий кодекс =
бідність + рабство”.
Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
07 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо –
юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведені заходи: – конкурс читання української
поезії (ДЮК «Чайка»); година спілкування «Мудрість українських
казок» (ДЮК «Зоряний»).
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07 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди Дня
української писемності та мови:
№ 12 – день бібліографії «Мова – серце народу».
Було презентовано книжкову виставку «Мовний листопад», проведено
експресінформацію «Класики українського слова», бібліомікс «Сучасна
українська книга високого рейтингу», віртуальний огляд бібліографічного
покажчика «Доля мови - доля народу» та бібліографічний огляд «Словники скарбниця українського слова». Для закріплення матеріалу учасники заходу
брали участь у мовній грі «В Україні проживаєш, а чи мову її знаєш?»;
№ 1 – день бібліографії «До мови торкнімось серцем».
Користувачам бібліотеки були запропоновані заходи: огляд книжкових
виставок, бесіда-діалог «Гарна, рідна, колискова є для мене рідна мова»,
бібліофреш «Орієнтир в книжковому фонді бібліотеки», вікторина «Мовні
перлини для кожної дитини», відеоролик «Цікаві факти про мову»,
консультації «Навики самостійного пошуку інформації в бібліотеці»,
бібліографічний огляд «Дитячі періодичні видання. Як читати журнали?»;
№ 2 – мовний тюнінг «О, мово моя, як спів солов´я».
Захід проходив у веселій ігровій формі. Юні читачі удосконалювали свої
знання з української мови, літератури та народознавства. Родзинкою заходу
став конкурс «Мовні заморочки». Під час заходу присутні прослухали
інформаційний калейдоскоп «Нові часи – нова література», переглянули відео
«9 листопада – День української писемності та мови», «Кирило і Мефодій»,
«Петро Яцик – меценат українського розвитку», брали участь в
бібліографічній грі «Інформіна-2019». Завершився захід оглядом нової
мовознавчої і художньої літератури українською мовою;
№ 10 – інтелект-вікторина «Веселкова наша мова».
Гра складалася з конкурсів на знання мови для двох команд та конкурсу
для вболівальників. Сподобалися юним читачам конкурси: «Візитівка»,
«Мовне асорті», «Граматичний турнір», «Цікавий наголос». На завершення
заходу читачі познайомилися з матеріалами тематичної полички «Кришталеві
краплини слова». Від журі команда-переможниця отримала грамоту, а кожний
учасник змагання «Абетку побажань».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
07 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
за скаргами мешканців з 6-ї години ранку проведено рейдове відстеження
по вул. Вокзальній, біля будинку 37/16 щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
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З громадянами
проведено роз’яснювальну роботу стосовно
недопущення «стихійної» торгівлі, особливо продуктами харчування, на
тротуарах, газонах та біля житлових будинків. Громадянам, які торгували
молочною продукцією та городиною, запропоновано перейти на ринок
“Босфор”.
Освіта
07 листопада на базі комунального закладу «Ліцей «Сокіл» відбувся
кластерний семінар-практикум з національного патріотичного виховання для
керівників гуртків відповідного спрямування та заступників директорів
закладів освіти з виховної роботи. Ініціатором та модератором заходу був
заступник директора з військово-патріотичного виховання Валерій
Андрійченко.
З доповіддю «Духовно-моральне виховання молодших здобувачів
освіти мистецько-літературними засобами» виступив голова міського
координаційного сектору національно-патріотичного виховання дітей і молоді
Павло Чорний. Про систему шкільного самоврядування ліцею «Сокіл» як
складову національно-патріотичного виховання у закладі розповіли ліцеїсти
IV взводу: сержант Андрій Осипенко та старша ліцеїстка Олександра
Пилипенко.
На першокласників чекали «суворі» змагання: танцювальна руханка,
колективне (по-братськи) відгадування загадок, гра «Варенички» (естафета з
предметами), виголошення примовок та складання урочистої обіцянки.
Під час практичної частини семінару гості закладу побували на
відкритому святковому заході – традиційній посвяті першокласників у
«соколята». У подорожі на Казкову Січ першачків супроводжували казкар
Дідусь Павлусь з помічниками Оленою Гебескул, Олександром Куциним,
Ярославом Яровим та козачатами-другокласниками.
Ліцеїсти V взводу та представники шкільного cамоврядування на знак
успішного долання першокласниками усіх випробувань пов’язали їм
різнобарвні галстуки як символ приналежності до рою «Веселкова країна»
Джурівської Республіки «Сокіл».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

