
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
                                   за  27– 29 січня 2017 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради

сьомого скликання

27  січня під  головуванням  голови  постійної  комісії,  депутата
Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання  Михайла  Бєжана  відбулося
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.

На  засіданні  комісії  були  присутні  заступник  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Грабенко  О.В.,  депутати  міської  ради,
керівники виконавчих органів міської ради, керівники комунальних підприємств
,,Елегант  М”  та  ,,Ринково-побутові  послуги”  Кіровоградської  міської  ради,
представники засобів масової інформації.

Розглянуто  питання: про  підсумки  роботи  КП  ,,Елегант  М”   та  КП
,,Ринково-побутові послуги” Кіровоградської міської ради  за 2016 рік та плани на
2017 рік; про проведену роботу з демонтажу самовільно встановлених тимчасових
споруд; про розміщення відкритих літніх майданчиків на літній сезон 2017 року.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 23 по 28 січня  фахівцями Центру надання адміністративних послуг було
прийнято  1083  звернення  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,  надано
2577 консультацій.

З 23 по 27 січня  до відділу соціальної підтримки населення звернулися 89
осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії – 31 особа;
підготовки необхідних документів для отримання матеріальної допомоги – 58 осіб.

Направлено 153 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям та
установам.

З 23 по 27 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів служби
у справах  дітей  виконавчого комітету  міської  ради було 29 громадян з  питань:
соціально-правового  захисту  дітей –  13;  усиновлення   та  опіки  -  7;  майнових
питань – 6, визначення порядку зустрічей з дитиною – 3.

Відбувся  профілактичний рейд за участю працівників Національної поліції.
Складено  5 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних
життєвих обставинах, та 3 акти обстеження у сім'ях опікунів (піклувальників). 

Спеціалісти служби брали участь у 14 судових засіданнях, були присутні при
знайомстві  дитини-сироти   з  потенційними  усиновлювачами,  брали  участь у
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засіданні ради з питання профілактики правопорушень серед учнів комунального
закладу  «Навчально-виховне  об’єднання  «Загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер».

Діалог влади з народом

27 січня протягом двох годин на дзвінки жителів міста Кропивницького, які
надходили на «гарячу лінію» міського голови відповідали начальник управління
соціального  захисту  населення  Ленінської  районної  в  м.Кіровограді  ради
Стецюк  В.Н.  та  головний  спеціаліст  центру  по  наданню  державних  допомог
управління  соціального  захисту  населення  Фортечної  районної  в
м.Кропивницькому ради Походій С.М.

Посадовці  відповіли на  13 дзвінків  стосовно  оформлення та  призначення
субсидії.

Події суспільно-політичного життя

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

З  23 по  27 січня  в м. Запоріжжі проходив всеукраїнський турнір з греко-
римської боротьби серед юніорів пам’яті майстра спорту Євгена Трухіна.  Учень
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу
фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Андрій Кулик завоював
золоту медаль у своїй ваговій категорії. Тренує спортсмена Микола Горбань.

27  січня посадовці  міської  ради  на  чолі  з  міським  головою  Андрієм
Райковичем  і  учні  кропивницьких  шкіл  переглянули  у  кінотеатрі  “Портал”
документальну  стрічку  “Воїни  духу”,  яка   розповідає  про  п’ять  останніх  днів
оборони аеропорту в м.Донецьку.

27  січня в  комунальному  закладі  «Навчально-виховне  об’єднання  №  15
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад
комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» спільними зусиллями відділу
фізичної  культури  та  спорту  Кіровоградської  міської  ради,  відділення
Національного  олімпійського  комітету  України  в  Кіровоградській  області  та
міського  центру  фізичного  здоров'я  населення  «Спорт  для  всіх»  проведено
спортивно-масовий  захід  «Олімпійський  день  здоров'я».  75  школярів
продемонстрували свої вміння у змаганнях із дартсу, фрізбі, дуйболу, стрибках на
скакалці, жонглюванні м’ячем та відповіли на запитання олімпійської вікторини.

Переможці  й  призери  змагань  нагороджені  дипломами  відділу  фізичної
культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від
обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

27  січня  у  бібліотеці-філії  №  1  Кіровоградської  МЦБС  була  проведена
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ювілейна мозаїка «Про автора Алісиних пригод». Діти дізналися про цікаві факти з
біографії  відомого на весь світ автора Люіса Керрнола,  активно брали участь у
вікторині  «Вгадай  героя  казки»,  переглянули  уривки  з  мультфільму  і
переоповідали улюблені фрагменти прочитаної казки.

27  січня  в рамках  Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу  української
академічної  музики  «Класик-проект»,  присвяченого  Юлію  Мейтусу, відбувся
Всеукраїнський  конкурс–огляд  дослідників  музичного  мистецтва  «Мейтусівські
читання» .
 

28-29  січня в  спортивній  залі  факультету  фізичного  виховання
Кіровоградського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Вищої
ліги серед чоловіків.  Баскетбольний клуб «Золотой Век» з міста Кропивницького
зустрічався з  БК «СумДу» (м.  Суми).  Кропивницька команда двічі  перемогла з
рахунком 124:74 та 90:70.

28-29 січня в спортивному клубі «Зірка» проведено І Всеукраїнський турнір
з баскетболу серед жіночих команд ветеранів спорту, присвячений пам`яті тренера
В’язовського Леоніда Олександровича. У турнірі брали участь 3 колективи. Перше
місце  завоювала  команда  з  м.Києва.  На  другу  сходинку  п'єдесталу  піднялися
баскетболістки  з  м.Кривого  Рогу.  Бронзові  медалі  завоювали  кропивницькі
спортсменки.

Переможці й призери змагань нагороджені медалями і кубками від Федерації
баскетболу України. Нагородження провела  віце-президент федерації баскетболу
Кіровоградської області Людмила Сиділо.

28-29 січня в спортивній залі  комунального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька  спортивна  школа  №  2  відділу  фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської  міської  ради»  проходили  ігри  відкритого  чемпіонату  області  з
гандболу серед юнаків 2001-2002 років народження. Участь у змаганнях брали 4
команди.                                 В результаті безкомпромісної боротьби перемогу в
змаганнях одержали гандболісти м.Кропивницького.  Срібні  нагороди завоювали
представники м.Благовіщенське. Третє місце посіла команда з м.Знам'янки.

Події суспільно-політичного життя
Ст  орінки історії

27  січня о  10.00  з  нагоди  Міжнародного  дня  пам’яті  жертв  Голокосту
представники єврейської громади міста організували мітинг та покладання квітів
біля пам’ятного знака жертвам Голокосту (вул. Віктора Чміленка, 90/40).

У  заходах  брали  участь:  керівництво  області  та  міста,  працівники
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структурних підрозділів  облдержадміністрації,  виконавчих органів  міської  ради,
представники  єврейської  громади  міста,  громадських  організацій  національних
меншин. Кількість учасників — до 70 осіб.

На  мітингу  виступили:  перший  заступник  голови  обласної  державної
адміністрації  Коваленко  С.П.,  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Дзюба  Н.Є.,  голова  ради  релігійної  громади
прогресивного  іудаїзму  “Атиква”  Спектор  Е.І.,  голова  громадської  організації
“Спілка вірмен України в Кіровоградській області” Хачатрян Т.С.

Після  завершення  заходу  в  приміщенні  синагоги  відбулася  презентація
книги Василя Даценка “За те, що євреї” про Голокост на Кіровоградщині. 

27 січня у загальноосвітніх закладах міста відбувся єдиний тематичний урок
– реквієм на вшанування пам’яті загиблих жертв Голокосту в Україні.  

27  січня на  базі  комунального  закладу  „Навчально-виховне  об’єднання
„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія”
–  гімназія  імені  Тараса  Шевченка  –  центр  позашкільного  виховання  „Контакт”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” відбувся «круглий стіл» за
участю учнівської молоді з нагоди пам’яті героїв  Крут «Українські Січові Стрільці
– символ нації». 

З 23 по 28 січня у гуртках та секціях дитячо-юнацьких клубів з нагоди Дня
пам’яті Героїв Крут проведено заходи: ДЮКи «Чайка», «Гермес», «Ровесник»  -
інформаційні години,  ДЮК «Зоряний» – сімейний турнір з настільного хокею та
шашок;  ДЮК  «Старт»  – показові  виступи  з  кікбоксингу,  ДЮК  «Моноліт»  –
змагання  з  дартсу;  ДЮК  «Гірник»  – інтелектуальний  конкурс
«Україна ХХ століття».

 27-28  січня у  бібліотеках-філіях  Кіровоградської  МЦБС з  нагоди  Дня
пам’яті Героїв Крут були проведені заходи:

№ 21 - урок полум'яних почуттів «Коли стають до зброї діти, народ цей не
перемогти». Читачі  ознайомилися  з  історичними  дослідженнями  крутянських
подій, відображенням їх в літературі та мистецтві;

№  18  -  для  вихованців  дитячо-юнацького  клубу  «Скіф»  відділу  сім’ї  та
молоді проведено інформаційний дайджест.

29 січня об 11.00 відбулися мітинг та покладання квітів до пам’ятного знака
загиблим учасникам АТО (парк культури та відпочинку “Ковалівський”) з нагоди
відзначення  Дня  пам’яті  Героїв  Крут  за  участю  першого  заступника  голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  С.Коваленка,  голови
Кіровоградської  обласної  ради  О.Чорноіваненка,  заступника  міського  голови  з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Н.Дзюби,  працівників  структурних
підрозділів  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  та  обласної  ради,
Кіровоградської міської ради, православного духовенства, представників трудових
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колективів  підприємств,  установ,  організацій  міста,  членів  місцевих  осередків
політичних партій,  громадських організацій,  студентів навчальних закладів міста.
Загальна кількість учасників — до 250 осіб.

На мітингу виступили: учасник АТО, заступник командира загону по роботі з
особовим  складом  П.  Герасимяк,  кандидат  філологічних  наук,  викладач
КДПУ  ім. В. Винниченка О. Кирилюк.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих Героїв Крут.
Захід  завершився  панахидою,  яку  відслужив  єпископ  Кропивницький  і

Голованівський УПЦ КП Марк.

Діяльність політичних партій

29 січня о 14.00 Кропивницька обласна філія ВО “Рух захисту української
мови”  спільно  з  громадською  організацією  “ДІЯ”  організували  мітинг  біля
пам'ятника  В.  К.  Винниченку,  присвячений  Дню пам'яті  Героїв  Крут.  Кількість
учасників — до 50 осіб.

Акція проводилася під державними прапорами України, прапорами “Правого
сектору”, УПА.

Після мітингу його учасники організували ходу від пам'ятника В.Винниченку
по  вулицях  Шевченка,  Шульгиних  до  скверу  на  розі  вулиць  Дворцової  та
Шульгиних,  де  було  встановлено  табличку  з  надписом  “Тут  буде  споруджено
пам'ятник  родині  Шульгиних”.  Встановлену  табличку  освятив  секретар
Кропивницької єпархії УПЦ КП Іван Шубін. 

29  січня о  16.00  Кіровоградська  міська  організація  ВО  “Свобода”
організувала ходу  від  пам'ятного  знака  “Ангел-хранитель”  по  вул.  Великій
Перспективній до площі  Героїв  Майдану,  присвячену  Дню пам'яті  Героїв  Крут.
Кількість учасників — близько 50 осіб.

Акція  проводилася  під  державними  прапорами  України,  прапорами
ВО “Свобода”, УПА.

Захід  завершився  на  площі  Героїв  Майдану  виступами  активістів
ВО “Свобода” та вшануванням пам'яті загиблих Героїв Крут хвилиною мовчання.

Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

27 січня  у зв’язку із спалахом захворювання  свиней на африканську чуму  в
с.Рівне  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області  муніципальним
патрулем   у   складі  спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та
побутового обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської
міської   ради,   патрульної  поліції   та  управління  Держпродспоживслужби
проведені рейдові відстеження місць  несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та
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продукцією тваринного походження домашнього виробництва  за  адресами:  вул.
Вокзальна біля будинку № 37/16, вул. Короленка біля магазину «АТБ», вул. Євгена
Тельнова  біля  ринку  «Черемушки».  Працівниками  спецінспекції  та  поліції
складено 3 протоколи за статтями  152 та 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

З торгівцями  проведена роз’яснювальна робота щодо заборони реалізації
свіжого м’яса та продукції тваринного походження.   

Житлово-комунальна сфера

З  23 по  27  січня спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Кіровоградської
міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 37 вулицях міста. За
результатами  рейдів  складено  40 протоколів про  порушення  ст.  152  Кодексу
України про адміністративні правопорушення та виписано 25 попереджень.

Освіта

27 січня  на базі дошкільного навчального закладу (садок) № 41 «Золотий
ключик»  методист  відділу  методичного  забезпечення  кадрової  політики
управління  освіти  Кіровоградської  міської  ради  Валентина  Лихацька  провела
нараду з керівниками дошкільних навчальних закладів.  

Розглянуто питання:  аналіз  складання річного звіту  (ф-85к);  про стан ви-
конання заходів підпрограми розвитку дошкільної освіти до 2017 року. 

Охорона здоров»я

27 січня в приміщенні дитячої міської поліклініки  № 1 відбулася нарада
керівного  складу  медичної  служби  цивільного  захисту  міста  щодо  підбиття
підсумків цивільного захисту за 2016 рік та визначення завдань на 2017 рік.  В
заході  брали  участь:   начальник  управління  охорони  здоров’я  міської  ради
Макарук  О.О.,  начальник  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення  міської  ради  Коваленко  С.М.,  начальник  сектору
цивільного  захисту  міськрайонного  відділу  ДСНС  в  Кіровоградській  області
Дружинін  К.Л.,   головний  спеціаліст  відділу  санепідемнагляду  ГУ
Держпродспоживслужби  Сабадаш  Г.В.,  начальник  циклу  практичної  підготовки
НМЦ  ЦЗ та БЖД Кіровоградської області Стець М.М., головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста  та особи. відповідальні за цивільний захист.

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


	Освіта

