
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

за 15 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

15  березня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті  питання:  про  надання  дозволів  –  3;  про  надання  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  проведення  воєнних  дій  –  1;  про
доцільність позбавлення батьківських прав – 1.

15  березня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання
тимчасової  робочої  групи  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
грошової допомоги власникам квартир у будинках, прилеглих до будинку по 
вул. Космонавта Попова, 24, корп.1, які постраждали внаслідок надзвичайної
ситуації  техногенного  характеру  місцевого  рівня,  що  сталася  02  лютого
2022 року.

Розглянуто 52 звернення мешканців міста. Погоджено надати допомоги
31  громадянину,  відмовлено  в  наданні  допомоги  15  громадянам  та
направлено на доопрацювання 6 звернень.

15  березня  начальник  відділу  праці  департаменту  з  питань
економічного  розвитку  Микола  Рибак  провів  нараду  з  представниками
Кропивницького міськрайонного центру зайнятості з обговорення ситуації з
працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб,  організації  громадських
робіт.

Розглянуті  питання:  про  забезпечення  працевлаштування  внутрішньо
переміщених  осіб відповідно  до  потреб  ринку  праці,  що  розташовані  на
території  Кропивницької  територіальної  громади;  про  залучення  даної
категорії  до  громадських робіт  та розширення переліку видів  громадських
робіт і їх фінансування.

15  березня  в  приміщенні  Кропивницької  міської  ради  відбулося
навчання  для  суб'єктів  декларування  на  тему  “Декларування  в  умовах
воєнного  стану”.  Навчання  для  посадових осіб  міської  ради  та  керівників
комунальних  підприємств  провела  головний  спеціаліст  сектору  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції  Південно-Східного  міжрегіонального
управління Державної служби з питань праці Ангеліна Мусієнко.
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Посадовці та керівники комунальних підприємств дізналися про зміни

в  нормативно-правовому  забезпеченні  декларування,  мали  можливість
наглядно ознайомитися з новою формою декларації та з особливостями її
поетапного  заповнення.  В  кінці  кожного  теоретичного  блоку  зустрічі
Ангеліна Мусієнко надавала вичерпні відповіді на запитання посадовців.

   Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

15 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№ 17 – діалоговий майданчик «Гендерні відносини в родині». Під час
проведення  заходу  говорили  про  гендерні  стереотипи  та  гендерну
дискримінацію;

№ 4  –  бібліомандрівка  «А  де  книжки  живуть?».  Під  час  екскурсії
залами  бібліотеки  присутні  дізналися  про  історію  виникнення  книги  та
бібліотек,  згадали  правила  користування  бібліотечною  книгою.  Діти
ознайомилися  з  каталогами  та  картотеками,  вчилися  користуватися
енциклопедіями,  довідниками,  словниками.  Була  презентована  книжкова
виставка  «Книжка  шукає  друзів».  Юні  книголюби  перевірили  знання,
відповідаючи на запитання вікторини.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

15 березня  інспекторами  інспекції  з  благоустрою  Кропивницької
міської ради проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого
було  здійснено  обстеження  санітарного  стану  вулиць:  Херсонської,
Кримської, Короленка, Василя Нікітіна, Великої Перспективної, В’ячеслава
Чорновола,  Гагаріна,  Вокзальної,  Степана  Чобану,  Вадима  Височина,
Севастопольської, Степанова.

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  7  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні  правопорушення,  та  видано  24  попередження  щодо
усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради      Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


