ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 02-04 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 29 січня по 03 лютого фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1079 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1869 консультацій.
З 29 січня по 02 лютого до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 242 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 102 особи; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 140 осіб. Направлено 86 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 29 січня по 02 лютого на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 49 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 16; усиновлення та опіки - 17; майнових питань – 12; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено
6 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних
життєвих обставинах, та 10 актів про обстеження умов проживання дітейсиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ї опікунів
(підопічних).
Спеціалісти служби брали участь у 21 судовому засіданні та у
2-х знайомствах потенційних усиновлювачів, батьків-вихователів з дітьмисиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.
02 лютого в приміщенні Міської ради міста Кропивницького заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба
провела нараду з керівниками закладів загальної середньої та дошкільної
освіти міста.
Розглянуто питання: про проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи з питань ЗНО-2018; про впровадження концепції Нової української
школи у м.Кропивницькому; про підготовку до проведення обласного
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етапу МАН; про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму в
закладах освіти (аналіз за 2017 рік); про результати моніторингу організації
харчування в закладах освіти міста; про обговорення проекту Закону України
«Про загальну середню освіту»; про нарахування та виплату заробітної плати;
про дотримання теплового режиму, контроль за споживанням електричної
енергії, водопостачання, оплату видатків за отримання природного газу.
03 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки
населення Юлія Вовк привітали зі 100-річчям від дня народження мешканця
міста - Черненка Миколу Тарасовича, та вручили йому кошти в розмірі
2000 грн, цінний подарунок та квіти.
Діалог влади з народом
02 лютого на “гарячій лінії” міського голови на дзвінки громадян
відповідав директор комунального підприємства «Універсал-2005” Віктор
Панішко.
Керівник комунального підприємства поспілкувався із чотирма
мешканцями міста, які порушили питання щодо грейдерування дорожнього
покриття по вулицях Грушевського та Інгульській і стерилізації
безпритульних тварин.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 01 по 03 лютого в м. Олександрії проходив VI всеукраїнський турнір
з боксу імені Олексія Скічка. Змагання зібрали 95 спортсменів із 13 команд.
Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
№ 1 міської ради» Руслан Чемерис завоював срібну медаль, а його
одноклубники Олег Цірекідзе, Андрій Поліщук, Олександр Макєєв і Маскат
Раджепов стали бронзовими призерами.
З 02 по 04 лютого в м. Вінниці проходив Кубок України зі скелелазіння
у виді програми болдеринг. У змаганнях брали участь понад 90 найсильніших
спортсменів із Дніпра, Харкова, Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Києва, Українки
Київської області, Хмельницька, Житомира, Львова і Кропивницького. Нашу
область представляли 7 учнів комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 1 міської ради», обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, обласного альпіністського
центру федерації альпінізму і скелелазіння України та ФСТ «Динамо».
В запеклій боротьбі серед жінок бронзову нагороду завоювала
кропивничанка Євгенія Чернявська, яка нагороджена дипломом національної
федерації альпінізму і скелелазіння України.
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З 02 по 04 лютого в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка проводилися матчі чемпіонату України з баскетболу
серед команд Першої та Вищої ліги серед чоловіків. У рамках чемпіонату
України серед команд Вищої ліги клуб «Золотой Век» з м. Кропивницького
приймав другу команду «Черкаських Мавп». Кропивницька команда двічі
перемогла з рахунком 124:69 та 118:65.
У змаганні команд Першої ліги кропивницький «Золотой Век»
зустрічався з командою «Динамо-2» з м. Одеси. Господарі двічі перемогли з
рахунком 104:41 та 104:59.
02-04 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з п’ятиборства; ДЮК «Моноліт»
- спортивну програму «Сила та здоров’я» з жиму лежачи; ДЮК «Надія» спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я»; ДЮК «Гірник» –
творчу зустріч вихованців ЗХА «Аеліта» із заслуженим працівником культури
України Босим В.С.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 29 січня по 02 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
39 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
25 попереджень.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

