ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16-18 березня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 12 по 17 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1107 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1943 консультації.
З 12 по 16 березня до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 175 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 97 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 84 особи. Направлено 84 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 12 по 16 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 44 громадянина з питань: соціально-правового захисту
дітей – 12; усиновлення та опіки - 16; майнових питань – 12; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 5 актів
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах, та 9 - обстеження умов проживання дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів (підопічних). У ході
рейдів 4-х дітей вилучено із сім'ї та влаштовано до Кіровоградської обласної
дитячої лікарні.
Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях та у
2-х знайомствах потенційних усиновлювачів з дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування.
Діалог влади з народом
16 березня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
КП «ЖЕО № 3» Олександр Довгаль, який відповів на 4 дзвінки з питань:
ліквідації пориву каналізаційної мережі, ремонту покрівлі будинку,
відновлення роботи ліфта, кронування дерев.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр
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дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» проведено «Олімпійський день
здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення Кіровоградської області.
Захід організовано спільними зусиллями управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського
комітету України в Кіровоградській області. Учні дев’ятих класів навчального
закладу відповіли на запитання олімпійської вікторини та продемонстрували
свою вправність у спортивних конкурсах. Команди-учасниці нагороджені
дипломами управління молоді та спорту міської ради, а всі юні спортсмени
отримали сувеніри від обласного відділення НОК України.
16 березня в смт. Петрове проведено відкритий Кубок селища зі стрільби
кульової з пневматичної зброї серед спортсменів 2001 року народження і
молодших, присвячений пам’яті тренера Михайла Смілова.
За підсумками змагань серед юнаків переміг учень КДЮСШ № 3
Міської ради міста Кропивницького Роман Копійка, виконавши норматив
кандидата в майстри спорту України. Срібним призером став його
одноклубник Максим Коротєєв. Третє місце посів спортсмен ДЮСШ «Олімп»
смт. Петрове Руслан Бакун. У змаганні дівчат золоту медаль завоювала
вихованка ДЮСШ «Олімп» смт. Петрове Дарія Семенко. Срібло та бронзу
вибороли учениці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Вероніка
Хитра й Анастасія Юрова. В загальнокомандному заліку перше місце посіла
команда міста Кропивницького, друге місце в активі Петрівської
ДЮСШ «Олімп», бронзові нагороди виборола команда «Бункер» з м. Кривий
Ріг.
16-18 березня в м. Жовті Води проводився Всеукраїнський турнір з
жонглювання гирями. Змагання зібрали 70 спортсменів із 12-ти команд. Учні
КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Ростислав Грязнов і Арсен
Миколащенко перемогли у своїх вагових категоріях серед спортсменів до
18-ти років, а їх одноклубник Віталій Тищенко посів четверте місце. Тренує
кропивницьких гирьовиків Сергій Шевченко.
16-18 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Старт» – відкритті тренування з кікбоксингу;
ДЮК «Скіф» – майстер-клас «Весняні барви»; ДЮК «Зоряний» – змагання з
шашок; ДЮК «Моноліт» - спортивну програму «Сила та здоров’я» з
армспорту; ДЮК «Зоряний» – виховну годину на тему: «Традиції Британії»;
ДЮКи «Гірник», «Вогник» - додаткові репетиції ЗХА «Аеліта»;
ДЮКи «Мрія», «Надія» – спортивно-розважальну програму «Сила та
здоров’я».
17 березня в м. Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат міста з
тхеквондо ВТФ (всі вікові категорії). У змаганнях брали участь близько
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500 спортсменів із 8 областей України. Учні КДЮСШ № 2 Міської ради міста
Кропивницького здобули 8 золотих, 4 срібні та 4 бронзові нагороди.
17-18 березня в м. Кременчуці відбувся ІІІ відкритий Всеукраїнський
юнацький турнір з боротьби дзюдо, присвячений пам’яті співробітників
Служби безпеки України, які загинули під час антитерористичної операції на
сході України. У змаганнях брали участь 858 атлетів, у т.ч. 20 вихованців
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Учень даної спортивної
школи Віталій Комаха завоював срібну медаль, а його одноклубник Віктор
Новак став бронзовим призером змагань. Тренують кропивницьких дзюдоїстів
Тетяна Кравцова і Володимир Долгіх.
17-18 березня в м. Вознесенську проходив рейтинговий турнір з тенісу
настільного, присвячений визволенню міста від фашистських загарбників.
Змагання зібрали 27 учасників. Перше місце серед тенісистів 2008 р. н.
завоював учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Олександр
Репалов. Тренує кропивницького тенісиста Тетяна Терьохіна.
18 березня в спортивному клубі «Ікар» проведено міський турнір з
баскетболу серед юнаків, присвячений пам’яті тренера Олександра Рітора.
У змаганнях, організованих управлінням молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького спільно з міським центром фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету
України в Кіровоградській області, брали участь 6 команд вихованців
відділень баскетболу КДЮСШ № 4, 1 Міської ради міста Кропивницького.
У запеклій боротьбі переможцями турніру стали юні баскетболісти із команди
«Ікар», яких тренує Євген Іванов. Срібні нагороди завоювали вихованці
тренера Дар’ї Макаренко. Третю сходинку п’єдесталу посіла команда
підопічних тренера Олександра Сукачова. Переможці й призери змагань
нагороджені грамотами управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького і сувенірами від обласного відділення НОК України.
Житлово-комунальна сфера
З 12 по 16 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
47 вулицях міста. За результатами рейдів складено 36 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 77 попереджень.
Ситуація на споживчому ринку
16 березня муніципальним патрулем у складі начальників управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
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економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, працівника поліції проведено рейдове
відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля
ринку “Центральний”).
В результаті рейду працівником поліції складено 1 протокол за статтею
160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у
невстановлених місцях).
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
Охорона здоров»я
16 березня у приміщенні дитячої поліклініки № 1 заступник начальника
управління охорони здоров'я Лариса Кудрик провела нараду з керівниками
лікувально-профілактичних
закладів
комунальної
власності
міста,
заступниками з медичної частини, завідуючими поліклініками та
амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, лікарями кардіологами на тему: «Стан надання медичної допомоги хворим
кардіологічного профілю та проблеми кардіологічної служби».
16 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» проведено нараду-семінар з сестрами
медичними навчальних закладів міста.
Розглянуто питання: про профілактику гострих кишкових інфекцій в
закладах дошкільної освіти; про організацію дієтичного харчування; про
контроль за виконанням норм харчування.
Освіта
16 березня в залі Кіровоградської обласної філармонії відбулися
урочистості з нагоди 55-річчя від дня заснування комунального закладу
«Навчально виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв».
Секретар міської ради Андрій Табалов привітав присутніх у залі зі
знаменною подією та вручив колективу закладу Почесну грамоту Міської ради
міста Кропивницького та виконавчого комітету, а заступнику директора з
навчально-виховної роботи Ларисі Мажаровій цінний подарунок.
Начальник управління освіти Лариса Костенко вручила працівникам
закладу подяки та грамоти управління освіти Міської ради міста
Кропивницького, а закладу - сертифікат на отримання технологічного
обладнання для їдалень та харчоблоків у 2-х корпусах.
Начальник організаційного відділу
О.Разуменко

