ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ

за 05-08 січня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 02 по 06 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 421 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано
982 консультації.
З 02 по 05 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися
66 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –
31 особа; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної
допомоги – 35 осіб. Направлено 104 письмових відповіді депутатам,
громадянам, організаціям та установам.
З 02 по 05 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було
36 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 15; усиновлення та
опіки - 13; майнових питань – 6; визначення порядку зустрічей з дитиною – 3.
Відбулося 2 профілактичних рейди, за підсумками яких складено
7 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
05 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось перше засідання
оновленого складу координаційної ради з питань профілактики наркоманії та
протидії злочинності з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів.
На засіданні обговорювались важливі питання взаємодії виконавчих
органів міської ради з громадськими організаціями щодо первинної
профілактики наркоманії та пропозиції щодо плану роботи координаційної
ради на 2018 рік.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 03 по 05 січня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3 управління молоді та спорту міської ради» спільними
зусиллями управління молоді та спорту міської ради, міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і обласного відділення
Національного олімпійського комітету України проведено відкриту першість
КДЮСШ № 3 з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали
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участь 52 юних тенісисти. Переможцями змагань стали: Зубарева Лілія,
Столярчук Поліна, Тарасенко Ольга, Галушка Денис, Пархоменко Артур,
Акімов Єгор
Преможців нагороджено дипломами управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького та подарунками.
05 січня у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС проведено
народознавчий майстер-клас «Різдвяний ангел». Бібліотекарі розповіли дітям
про традицію зустрічі Різдва українцями, познайомили з літературою про
українські новорічні звичаї та зимові свята. Волонтер Тетяна Велігорська
допомогла бібліотекарям провести майстер-клас, під час якого діти разом з
батьками виготовляли з солоного тіста «ангелочків», символ року - собачку та
інших тваринок, а також ділились враженнями, як чекали Діда Мороза та
зустрічали Новий рік. Не залишились діти й без подарунків. Про них
потурбувався депутат міської ради Михайло Бежан.
05-06 січня в спортивному клубі «Зірка» проходив турнір з баскетболу
серед юнаків 2003-2004 року народження, в якому брали участь 6 команд.
Команда комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 4 управління молоді та спорту міської ради» вдало розпочала турнір,
здобувши дві перемоги (І та ІІ місце). Команда комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 управління молоді та
спорту міської ради» посіла ІІІ місце.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами та сувенірами
відділення НОК.
До 74-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників
05 січня, напередодні визволення міста від фашистської
окупації, міський голова Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій
Табалов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Олександр Грабенко відвідали ветеранів війни, які брали участь у
звільненні нашого міста, що тривало протягом п’ятого – восьмого січня
1944 року.
У Кропивницькому наразі проживають четверо ветеранів-визволителів:
Катерина Костянтинівна Бодялова, Іван Васильович Братушко, Валентина
Семенівна Долженко, Марія Петрівна Майданюк.
Керівники міської влади щиро привітали кожного зі святом, низько
вклонилися подвигу сивочолих ветеранів та вручили грошову допомогу у
розмірі дві тисячі гривень кожному і святкові Різдвяні кошики.
05 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи з нагоди 74-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників:
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№ 19 – фільмотека пам'яті «За волю рідної землі», присвячена звільненню
рідного міста від фашистських окупантів. Присутні преглянули архівні кадри
«Окупація міста», «Звільнення м. Кіровограда» та рідкісні воєнні фотографії;
№ 5 – година пам'яті «Випробування війною». Користувачі ознайомилися
з фотовиставкою-реквіємом «Місто у роки другої світової війни», дізналися
про трагічні події воєнних років на Кіровоградщині. Особливо зацікавила
присутніх книга «Велика війна 1941-1945. Кіровоградський вимір». На всіх
справила сильне враження розповідь очевидця окупації Смотренка В.В.
08 січня, на меморіальному комплексі «Фортечні вали», відбувся
урочистий мітинг з нагоди 74-ї річниці визволення міста від фашистських
загарбників.
В урочистостях брали участь керівництво області й міста, представники
ветеранських організацій, силових структур, громадськості.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій
світовій війні та співвітчизників, полеглих у зоні АТО. До пам’ятників
„Вічний вогонь”, „Багнет”, „Жертвам фашизму” та на Алеї пам'яті загиблих
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, поклали
квіти.
08 січня вихованці ДЮКів «Чайка» та «Гермес» поклали квіти до
могили невідомого солдата та пам’ятника «Катюша» з нагоди 74-ї річниці
визволення міста від фашистських загарбників.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 02 по 05 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
39 вулицях міста. За результатами рейдів складено 32 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 41 попередження.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

