ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 23-25 лютого 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 19 по 24 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1077 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1771 консультацію.
З 19 по 23 лютого до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 149 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 59 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 90 осіб. Направлено 61 письмову відповідіь
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 19 по 23 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 52 громадянина з питань: соціально-правового захисту
дітей – 18; усиновлення та опіки - 17; майнових питань – 12; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 5.
Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 6 актів
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Спеціалісти служби брали участь у 14 судових засіданнях.
Діалог влади з народом
23 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. На
прийом звернувся один заявник з питань: перебування дітей із зони АТО на
весняних канікулах у місті Кропивницькому та відкриття центру для дітей з
малозабезпечених та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
23 лютого на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник
КП «ЖЕО № 1» Світлана Ковальова, яка відповіла на 4 дзвінки з питань:
ліквідації пориву каналізаційної мережі, ремонту покрівлі будинку, заміни
ливневої системи водовідведення, відновлення роботи ліфта.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 лютого в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
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спортивна школа № 1» з учнями відділення велоспорту проведено
«Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення
Кіровоградської області. Захід організований завдяки співпраці управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області. Юні спортсмени
змагалися у спортивних конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на
запитання олімпійської вікторини, а директор міського центру «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів про утворення Кіровоградської області.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та отримали призи від
обласного відділення НОК України.
23 лютого у музичній школі № 3 відбулись заходи: концерт-бесіда «Діти
України з музикою в серці» та лекція-концерт «Великий музикант і чарівник
епохи романтизму» до 175-річчя з дня народження Едварда Гріга.
23-25 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Ровесник» – перегляд документального фільму
«Україна у вогні»; ДЮК «Зоряний» – родинне конкурсне ігрове свято
«Родина, свято, Україна»; ДЮК «Моноліт» - спортивну програму «Сила та
здоров’я» з армспорту; ДЮК «Старт» – відкрите тренування з кікбоксингу;
ДЮК «Надія» - спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».
23-25 лютого в м. Дніпрі та м. Кривому Розі проходив чемпіонат
України зі скелелазіння серед студентів.
В чемпіонаті брали участь 59 найсильніших спортсменів із семи регіонів
України (Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська,
Київська, Вінницька області та м. Київ), які є представниками 10 ВУЗів.
В командному заліку команда Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В.Виннчиченка у складі Німеровського
Максима, Пальчикова Віктора, Назаренка Данила, Постного Романа,
Александрової Вікторії посіла перші місця в програмах швидкості та
багатоборства та друге місце в програмі болдеринг (серія коротких надважких
трас). В командному заліку серед регіонів збірна команда Кіровоградської
області зайняла друге місце.
В особистому заліку в програмі багатоборства треті місця посіли
Німеровський Максим та Александрова Вікторія.
24-25 лютого в м. Житомирі проходили Всеукраїнські змагання з
гирьового спорту «Гвардійський ривок». Змагання зібрали 283 учасників з
19 команд. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» Тимофєєв Геннадій виборов срібну нагороду.
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25 лютого в комунальному закладі «Обласна спеціалізована дитячоюнацька школа олімпійського резерву - 2» відбувся вiдкритий чемпiонат
областi з легкоï атлетики пам`яті В. Верхоланцева (2003 р.н. та молодші).
Змагання зібрали 100 учасникiв. Комунальний заклад «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 2» представляли 12 спортсменiв. Боришполь
Тетяна у стрибках у довжину зайняла 1 мiсце, у потрійному стрибку - 2 місце;
Машнегуца Анастасія – посіла 3 місце у потрійному стрибку, Сухотенко
Валерiя - 3 мiсце у стрибках у довжину, Васiн Олександр - 1 мiсце у стрибках
у довжину та 3 мiсце у бiгу на 60 метрiв, Богатинський Олександр - 3 мiсце у
стрибках у довжину.
25 лютого в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» проведено обласні спортивні ігри серед команд
об’єднаних територіальних громад, районів та міст області з тенісу
настільного, на яких 1 місце посіла команда м. Кропивницького.
З 22 по 28 лютого в м. Коломиї проходить Чемпіонат України з
пауерліфтингу, на якому спортсменка комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Мелешко Аміна посіла 3 місце.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 19 по 23 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
42 вулицях міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 21 попередження.
Ситуація на споживчому ринку
23 лютого муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку та спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького, представника поліції проведено рейдове відстеження по
вул.
Преображенській
(біля
ринку
«Центральний»),
на
розі
вул. Преображенської та вул. Пашутінської, території скверу «Центральний»
щодо
припинення
несанкціонованої
торгівлі
продовольчими
та
непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення
за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення
Правил благоустрою міста, торгівля у невстановленому місті). Представником
поліції складено 1 протокол про адміністративне правопорушення за ст. 160
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Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у
невстановленому місці). У зв`язку з агресивною поведінкою торгуючих було
викликано наряд поліції.
Освіта
23 лютого на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68
«Золота рибка» комбінованого типу методист відділу методичного
забезпечення кадрової політики управління освіти Валентина Лихацька
провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.
Розглянуто питання: про ведення ділової та кадрової документації; про
підсумки моніторингу впливу методичної роботи на підвищення професійного
рівня педпрацівників закладів дошкільної освіти; про здійснення обліку
рахунків до бюджету закладу на 2018 рік по КЄКВ 2210, 2240; про дотримання
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в закладах дошкільної
освіти, профілактику грипу; про складання попередньої комплектації закладів
дошкільної освіти на 2018/2019 н.р.; про організацію та проведення медичного
огляду дітей 2011/2012 р.н. для вступу до школи.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

