ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16-18 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 12 по 17 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1091 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1773 консультації.
З 12 по 16 лютого до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 205 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 145 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 160 осіб. Направлено 153 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 12 по 16 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 43 громадянина з питань: соціально-правового захисту
дітей – 16; усиновлення та опіки - 11; майнових питань – 12; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено 2 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників
Національної поліції. Під час рейдів складено 7 актів обстеження умов
проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Спеціалісти служби брали участь у 14 судових засіданнях та у
3-х знайомствах потенційних усиновлювачів, батьків-вихователів з дітьмисиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування
Діалог влади з народом
16 лютого на «гарячій лінії» міського голови чергував в. о. начальника
КП «Теплоенергетик» Сергій Колотуха, який відповів на дзвінок щодо
налагодження
системи
теплопостачання
у
квартирі
по
вул. Михайлівській, 55/89.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 лютого на площі перед міською радою відбулося свято Масляної.
Кропивничани мали змогу поласувати смачними млинцями, різними
солодощами, гарячими напоями, українськими стравами, святковими
пряниками та медовими пастами.
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Свою майстерність у випіканні млинців демонстрували кухарі дитячих
навчальних закладів, профтехучилищ, закладів громадського харчування і
активісти квартальних комітетів. Їхні рум‘яні млинці продавалися за
символічну плату з метою збору коштів на придбання саджанців дерев для
озеленення центральної частини нашого міста.
Особливо
велелюдно
було
в
місці
розташування
спеціальної фотозони: всі мали бажання зробити тут світлини на згадку про
свято.
Піднесений настрій кропивничанам створювали своєю майстерністю
співу учні закладів середньої освіти міста, музичних шкіл, дитячо-юнацьких
клубів, дитячі творчі колективи і жіночий самодіяльний ансамбль
«Калинонька» територіального центру соціального обслуговування населення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Найбільше ж оплесків дісталося титулованому кропивницькому
спортсмену, чемпіону світу та Європи із силового жонглювання гирями
Сергію Шевченку. Його видовищний показовий виступ із палаючими гирями
не залишив байдужим жодного глядача.
По закінченню свята організатори порахували кошти, залишені
мешканцями міста у скринці благодійності «Зробимо місто зеленим». Понад
4400 гривень буде передано на корисну справу – висадження молодих
саджанців на вулицях рідного міста.
16 лютого у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» з нагоди відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав проведено спортивно-масовий захід,
організований завдяки співпраці управління молоді та спорту Міської ради
м. Кропивницького, відділення НОК України в Кіровоградській області,
міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та
адміністрації навчального закладу.
Під час спортивного свята 48 дітей взяли участь у різноманітних
спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління молоді та
спорту міської ради, а також діти отримали сувеніри від обласного відділення
Національного олімпійського комітету України.
16-17 лютого в м. Луцьку проходив чемпіонат України з боротьби
дзюдо серед юнаків 2001-2002 р.н. Учень комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Козловський Іван став бронзовим
призером.
16-17 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були
проведені заходи:
№ 6 – інформаційний світлофор «Це потрібно знати кожному». Захід
проводився з метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху. Під час бесід
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користувачі розповідали про свої знання щодо поведінки на вулиці, в салонах
громадського транспорту тощо. Молодші відвідувачі з цікавістю брали участь
у рольовій грі "Я - пішохід" та отримали пам'ятку з безпеки дорожнього руху;
№ 19 – ерудит-батл «Знавець інформаційного пошуку». Позмагатися в
ерудит-батлі за звання «Знавець інформаційного пошуку» бібліотекарі
запросили активних юзерів. Гравці добирали дати та спростовували факти,
перекладали слова та продовжували синонімічні ряди − такі складні та цікаві
завдання приготували для них бібліотекарі. Тільки гарне знання електронних
словників та енциклопедій, вміння швидко орієнтуватися в потоці інформації
та аналізувати численні факти дозволяли перейти до наступного рівня. В
останньому завданні – «Інтернет: користь та небезпека» інтернет-мисливцям
потрібно було довести свою думку та підтвердити її фактами;
№ 7 – година реквієм «Обрані небо тримати за нас». На фотостенді у
приміщенні бібліотеки були розміщені найяскравіші фотографії подій
Євромайдану - від мирних протестів листопада 2013 року до кривавих
протистоянь лютого 2014 року. Світлини відображають сучасну боротьбу
українців за збереження власної мови, гідності та незалежності. Спеціальним
гостем презентації став молодий поет Денис Бірзул. Він продекламував вірші,
лейтмотивом яких є любов до України та біль за сучасного героя –
українського солдата. Бібліотекарі привітали молодого поета з перемогою в
обласному турі конкурсу «Творчі канікули» та вручили збірку, до якої увійшли
його твори;
№ 14 – день інформації «Освіта та робота за кордоном». Захід пройшов
у жвавому обговоренні орієнтирів вибору професії, тенденцій на ринку праці,
престижності і поширенні професій у світі. Учні виявили одностайність у
думці, що професія повинна приносити не тільки гроші, а й моральне
задоволення;
№ 4 - вечір-реквієм «Герої не вмирають… Просто йдуть». Бібліотекарі
разом із присутніми дітьми вшанували світлу пам’ять полеглих на Майдані
учасників Революції Гідності, які до останнього подиху захищали національну
гідність, честь і свободу свого народу. Бібліотекар читального залу Людмила
Кошель презентувала книжкову виставку «Знакове світло Майдану» та
закликала пам’ятати імена Героїв Небесної Сотні , які поклавши свої життя за
свободу України, відкрили українцям шлях до демократичних змін і
перетворень.
16-18 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Чайка» - перегляд документального фільму до Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
ДЮК «Промінь» – свято Масляної; ДЮК «Старт» – змагання з пауерліфтингу;
ДЮК «Гірник» – майстер-клас з народної хореографії; ДЮК «Моноліт» спортивну програму «Сила та здоров’я» з жиму лежачи; ДЮКи «Мрія»,
«Надія» – спортивно-розважальні програми «Сила та здоров’я».
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17-18 лютого в спортивній залі факультету фізичного виховання
ЦДПУ ім. Володимира Винниченка проводилися ігри чемпіонату України з
баскетболу серед чоловічих команд Вищої ліги. Баскетбольний клуб «Золотой
Век» з міста Кропивницького зустрічався з БК «СумДу» (м.Суми).
Кропивницька команда двічі перемогла з рахунком 89:78 та 120:88.
18 лютого в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 проведено
відкритий турнір з гімнастики художньої «Міс Валентинка» серед дівчат
2002-2013 р.н. У змаганнях брали участь 82 юні гімнастки, в тому числі
51 гімнастка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 3». Вихованці даної спортивної школи завоювали 16 золотих,
11 бронзових та 10 срібних нагород.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту міської ради, а також діти отримали медалі, кубки та цінні
подарунки від федерації гімнастики художньої.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 12 по 16 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
35 вулицях міста. За результатами рейдів складено 24 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 26 попереджень.
Соціальна політика
16 лютого до бюджету міста Кропивницького надійшла субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним
будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі
296,9 тис. грн.
Зазначені кошти перераховані районним у місті радам, а саме:
Фортечному – 231,4 тис. грн, Подільському – 65,5 тис. грн для погашення у
повному обсязі заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2018 по
квартирній платі (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управлінню багатоквартирним будинком, вивезенню побутового сміття та
рідких нечистот.
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Ситуація на споживчому ринку
16 лютого муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, представників міської дружини та
Національної поліції проведено рейдове відстеження території по
вул. Преображенській щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького по факту виявленого порушення складено 1 протокол про
адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (порушення Правил благоустрою міста,
торгівля у невстановленому місті).
Охорона здоров»я
16 лютого в приміщенні дитячої міської поліклініки №1 відбулося
засідання колегії управління охорони здоров'я. Розглянуто питання: про
підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності
міста за 2017 рік; про стан роботи зі зверненнями громадян у 2017 році.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

