
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
                                11 грудня 2019 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

11  грудня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради   Наталії  Дзюби відбулося  засідання
комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті  питання:  про  доцільність  взяття  сімей  під  соціальний
супровід  –  8;  про  визначення  порядку  участі  у  вихованні  та  спілкуванні
з  дитиною  –  1; про  надання  дозволів  –  8; про  надання  висновку  про
підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі
України  -  2;   про доцільність усиновлення – 1; про визначення порядку
участі у вихованні та спілкуванні з дитиною – 2.                          

11 грудня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської  ради  Альвіни  Бондаренко  відбулося  засідання  комісії  з  питань
почесних  звань  та  нагород  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького. 

За  результатами  розгляду  поданих  документів  комісія  прийняла
рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради
та виконавчого комітету м. Кропивницького 4-х осіб.

11  грудня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Андрія  Паливоди  відбулося  засідання
міської  робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати  заробітної  плати
і зайнятості населення. 

Заслухано  керівників  8  підприємств  міста  Кропивницького,  які
у ІІ кварталі 2019 року нараховували 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 – листопад  2019 року.

11  грудня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Андрія  Паливоди  відбулося  засідання
координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Розглянуті  заявки ФОП Володимира Маруса та  ТОВ «Березовський-
Агро»  для  участі  у  конкурсному  відборі  на  використання  коштів,
передбачених у «Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у
м.  Кіровограді  на 2016-2020 роки» на фінансово-кредитну та інвестиційну
підтримку  суб’єктів  підприємницької  діяльності  м.  Кропивницького  на
часткову компенсацію відсотків  за  кредитами,  які  отримані  в  банківських
установах на реалізацію інвестиційних проєктів.
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11  грудня під  головуванням  голови  адміністративної  комісії,
заступника  голови  Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
Артема  Постолатія  відбулося  засідання  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.

Розглянуто  та  закрито  3  протоколи  про  адміністративні
правопорушення,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення.

11  грудня 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, 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  –  4  (призначено  –  4),  житлових  субсидій  –  136
(призначено  –  106),  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільги – 4 (призначено – 3).

11 грудня за  участі  заступника голови Подільської  районної  у місті
Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія  відбувся  семінар  голів
квартальних комітетів Подільського району. 

Розглянуті  питання:  про  співпрацю  дільничних  інспекторів  поліції
та голів квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького;
про порядок призначення пільг на житлово-комунальні послуги в грошовій
формі;  про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів;
про  заходи  профілактики  геморагічної  гарячки  з  нирковим  синдромом;
про  впровадження  нових  послуг  територіальним  центром  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Подільського  району  міста
Кропивницького;  про інформування  громадськості  щодо відбору громадян
району  на  військову  службу  за  контрактом;  про  введення  в  обіг  нової
банкноти номіналом 1000 гривень; про соціальний захист ветеранів. 

Діалог влади з народом

11 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань.
На  прийом  звернулися  2  заявники  з  питання  діяльності  ринку
“Європейський”.

11 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. 
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На  прийом  звернулися  4  заявники  (колективно)  з  питання
переоформлення договору оренди приміщення в закладі освіти.

Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та громадських організацій

11  грудня о  19.00  Кропивницька  міська  організація  ВО  “Свобода”
проводила пікетування біля приміщення Головного управління Національної
поліції  в  Кіровоградській  області  (вул.  Віктора  Чміленка,  41)  в  рамках
загальноукраїнської  акції  “Його  вбили  за  мову” у  зв’язку  з  нещодавнім
вбивством  Артема  Мирошниченка  в  місті  Бахмуті.  Активісти  вимагали
кваліфікувати злочин як вбивство на ґрунті мовної і національної ворожнечі
та закриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії фронту у зв’язку з тим,
що один із вбивць зареєстрований на окупованій  території.

В руках учасники акції тримали Державний Прапор України, червоно-
чорний прапор, прапори з символікою ВО “Свобода”,  плакат з фотографією
Артема Мирошниченка і надписом “Я вам відповім “какая разница”; “Артем
Мирошниченко загинув за українську мову”.

В  заході  брав  участь  депутат  Міської  ради  міста  Кропивницького
Сергій Капітонов.

Орієнтовна кількість учасників — до 20 осіб.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

          11  грудня  в  ДЮК  «Моноліт»   КЗ «Об’єднання  дитячо - юнацьких
клубів  за   місцем   проживання   Міської   ради   міста   Кропивницького»
проведено  змагання   з  армліфтингу  «Сила  та  здоров’я».

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

 11  грудня 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:  Великої  Перспективної,  Преображенської,
Вокзальної,  Євгена  Тельнова,  Олега  Паршутіна,  Лермонтова,  Сиваської,
Добровольського,  Ушакова,  Генерала  Жадова,  Космонавта  Попова,
Героїв України, Юрія Коваленка та провулків Коцюбинського, Кільцевого.

Під  час  рейду  за  виявлені  порушення  Правил  благоустрою  міста
складено  4  протоколи  про  адміністративні  правопорушення  за  дії,
передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  та  видано  10  попереджень  щодо  усунення  недоліків
санітарного стану.   

Освіта
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11 грудня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості»  відбувся  міський  етап  Всеукраїнського  конкурсу  «Новорічна
композиція». 

У  заході  брали  участь  158  дітей  закладів  загальної  середньої   та
позашкільної освіти міста. 

На  розсуд  журі  було  представлено  117  робіт,  виконаних  дітьми
самостійно та разом з батьками/керівником у довільній формі.

Презентовані  на  виставку  роботи  виконані  учнями  за  номінаціями:
стилізована  ялинка,  новорічний  букет,  новорічна  композиція,  новорічний
вінок, новорічний сувенір, новорічна картина чи колаж, новорічна іграшка.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО



5

Ірина Штадченко 24 75 85


	Події суспільно-політичного життя
	Освіта


