
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
                                   за  20– 22 січня 2017 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 16 по  21 січня  фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було  прийнято  1228 звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,
надано 2758 консультацій.

З 16 по 20 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися
77 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії  –
30  осіб;  підготовки  необхідних  документів  для  отримання  матеріальної
допомоги – 47 осіб.

Направлено  194  письмових  відповіді  депутатам,  громадянам,
організаціям та установам.

З 16 по 20 січня  на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби  у  справах  дітей  виконавчого  комітету  міської  ради  було
20 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 8; усиновлення  та
опіки  - 6; майнових питань – 4, визначення порядку зустрічей з дитиною – 2.

Відбулося 4 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників
Національної поліції. Складено 4 акти обстеження умов проживання у сім'ях,
які опинилися у складних життєвих обставинах, та 2 акти обстеження у сім'ях
опікунів (піклувальників).  У ході рейду одну дитину влаштовано до дитячої
обласної лікарні у зв'язку із затриманням її матері органами слідства.  

Спеціалісти  служби  брали  участь  у  14  судових  засіданнях  та  були
присутні  при  вибутті  2-х дітей  з  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний спеціалізований будинок нового типу» до усиновлювачів.

20  січня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Андрія  Табалова
відбулося  засідання   робочої  групи  з  розробки  нової  редакції  Статуту
територіальної громади Кропивницького.

Члени робочої групи визначилися з тим, що за основу нової редакції
Статуту громади Кропивницького  варто взяти детально опрацьований Статут
громади  Чернівців,  у  якому  врахована  велика  кількість   пропозицій  від
громадських  організацій.  Він  є  достатньо  структурованим  і  невеликим  за
обсягом.  За  таке  рішення  одноголосно  проголосували  всі  члени  робочої
групи.

Під  час  засідання  також були  заслухані  пропозиції  для  внесення  до
Статуту від фінансового управління та управління апарату міської ради, які
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взяли  до  відома  та  направили  на  доопрацювання.  Вирішено  виносити  на
розгляд  членів  робочої  групи  Статут  по  розділах  з  метою  детального
опрацювання

Діалог влади з народом

20  січня протягом  двох  годин  на  дзвінки  жителів  міста
Кропивницького,  які  надходили  на  «гарячу  лінію»  міського  голови,
відповідав помічник міського голови Андрій Лейбенко.

Посадовець відповів на 7 дзвінків з питань: роботи маршрутного таксі
№ 111, виплати заробітної плати двірникам ЖЕО № 2, безпритульних тварин.

Події суспільно-політичного життя

Діяльність політичних партій і виборчих блоків

22 січня з 12.00 до 12.30 міська організація Всеукраїнського об'єднання
“Свобода”  на  центральному  мосту  через  р.  Інгул по  вул.  Великій
Перспективній проводила громадську акцію “Ланцюг єдності” з нагоди Дня
Соборності України. Кількість учасників — до 100 осіб.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

20 січня в сквері «Покровський» відбулося урочисте відкриття льодової
ковзанки під відкритим небом, яка була облаштована спільними зусиллями
депутата  Кіровоградської  міської  ради  Олександра  Шамардіна,  відділу
фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і міського центру
фізичного  здоров'я  населення  «Спорт  для  всіх».  Шанувальників  здорового
способу життя привітали ініціатор облаштування ковзанки, депутат міської
ради Олександр Шамардін і головний спеціаліст відділу фізичної культури та
спорту міської ради Славік Іванов.

Під  час  відкриття  ковзанки  відділом  фізичної  культури  та  спорту
міської  ради було організовано для мешканців  міста  безкоштовний прокат
ковзанів.  Відтепер  всі  шанувальники  активного  відпочинку  мають  змогу
безкоштовно  кататися  на  ковзанах,  грати  в  хокей,  займатися  фігурним
катанням тощо.

21 січня в СДЮСШОР – 2 відбувся чемпіонат області з легкої атлетики
серед спортсменів 2000-2002 р. н. і молодших. У турнірі брали участь біля
150  атлетів,  у  т.ч.  16  учнів  комунального  закладу  «Комплексна  дитячо-
юнацька  спортивна  школа  №  2  відділу  фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради». Вихованці даної спортивної школи отримали
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16 перемог, зокрема: Павло Безшкуренко - 1 місце потрійний стрибок, 2 місце
стрибок у довжину; Андрій Кубраков - 1 місце потрійний стрибок, 2 місце
біг 400 м та 60 м з бар’єрами; Микола Поливода - 3 місце потрійний стрибок,
Сергій  Плуготарь  -  2  місце  біг  60  м  з  бар’єрами,  Сергій  Макровський  -
2  місце  біг  60  м та  3  місце  біг  400  м;  Сергій  Васін  -  1  місце  стрибки у
довжину та 1 місце  потрійний стрибок, Вадим Діжков - 1 місце біг 1500 м;
Тетяна Боришполь - 1 місце потрійний стрибок та 2 місце  стрибки у висоту;
Анастасія Машнегуца -  2 місце потрійний стрибок; Валерія Сухотенко -  3
місце стрибки у висоту.

20 січня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено
заходи: ДЮК «Гермес» - виховний захід «Наша країна – соборна Україна»;
ДЮК  «Моноліт»  -  змагання  з  армліфтингу  між  вихованцями  ДЮКів
«Моноліт» та «Старт».

22 січня відбулося урочисте засідання міського клубу велолюбителів
«Там-Де-Ми».  З  5-річчям  велоклубу  його  учасників  привітали:  народний
депутат України Олександр Горбунов, начальник відділу фізичної культури та
спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, головний спеціаліст
відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській
області Микола Аношкін. 

За ініціативи велоклубу проводяться популярні серед мешканців міста
спортивні  заходи:  «Роверок»,  «Велодень»,  «Вело-Фото-Квест  Flash-Cross»,
велопоходи, велоподорожі на малі та середні дистанції у повільному темпі
для новачків, організована велошкола.

Сергій  Колодяжний  відзначив  найактивніших  велолюбителів
грамотами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради,
а  Микола  Аношкін  вручив  спортивні  сувеніри  від  Національного
олімпійського комітету України.

До Дня Соборності України

20 січня у загальноосвітніх закладах міста відбувся єдиний тематичний
урок, присвячений Дню Соборності України «Україна  - незалежна, соборна і
неподільна».  

22 січня біля пам'ятника В. К. Винниченку відбулися покладання квітів
та мітинг з нагоди Дня Соборності України.

У  заходах  брали  участь:  міський  голова  Андрій  Райкович,  секретар
міської ради Андрій Табалов, перший заступник голови облдержадміністрації
Сергій  Коваленко,  представники  обласної,  міської  та  районних  рад,
громадські активісти, військовослужбовці, студентська молодь та небайдужі
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мешканці міста. Кількість учасників — до 300 осіб. 
На  мітингу  виступили:  перший  заступник  голови  Кіровоградської

обласної  державної  адміністрації  Коваленко  С.П.,  міський  голова
Райкович  А.П.,  кандидат  історичних наук,  доцент  кафедри історії  України
КДПУ ім. В. Винниченка Вівсяна І.А.

Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 16 по 20 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської
міської  ради провели рейди по перевірці  санітарного стану по 27 вулицях
міста.  За  результатами  рейдів  складено  31  протокол  про  порушення
ст.  152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення та виписано
19 попереджень.

Освіта

20  січня   начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко  провела
колегію управління освіти Кіровоградської міської ради.  

Розглянуто питання: про підсумки фінансово-господарської діяльності
управління освіти, установ міста у 2016 році та стан реалізації «Програми
розвитку освіти м. Кіровограда на 2016-2020 роки»; про стан роботи щодо
попередження дитячого травматизму в закладах освіти (аналіз за 2016 рік);
про організацію харчування в закладах освіти міста (аналіз за 2016 рік); про
стан виконання Державної цільової  програми розвитку дошкільної освіти на
період  до  2017  року;  про  підсумки  впровадження  обласної  цільової
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки;
про виконання попередніх рішень колегії.

Т.в.о. керуючого справами виконавчого
комітету міської ради        М.Смаглюк
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