ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 20 березня 2018 року
м. Кропивницький
Висвітлення діяльності депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
20 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулася позачергова одинадцята сесія Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання.
В роботі сесії брали участь 33 депутати міської ради, голова Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Фортечної
районної у місті Кропивницькому ради Кришко О.В.., голова Новенської
селищної ради Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої
прокуратури Залюбовська А.І, начальник Кропивницького відділу поліції
ГУ НП в Кіровоградській області Авдієнко Д.О., начальник управління
патрульної поліції в м. Кропивницькому Цюцюра А.І., в.о. директора
КП «Теплоенергетик» Колотуха С.В., керівники виконавчих органів міської
ради, представники засобів масової інформації та громади міста.
На позачерговій одинадцятій сесії було прийнято 4 рішення, з них: про
дії керівництва ВАТ «Кіровоградгаз» щодо відключення від газопостачання
теплегенеруючих підприємств міста; про інформацію Кропивницького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області
щодо подій під стінами ВАТ «Кіровоградгаз» 14, 15, 16 березня 2018 року; про
інформацію управління патрульної поліції в м. Кропивницькому щодо подій
під стінами ВАТ «Кіровоградгаз» 14, 15, 16 березня 2018 року.
Робота позачергової одинадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького завершена.
Діяльність органів влади
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 березня відбулася прес-конференція начальника управління
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка.
Мова йшла про те, що міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій позивається до суду через ігнорування прийнятих нею
рішень керівництвом ВАТ «Кіровоградгаз».
20 березня начальник управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками
підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про розчищення
від снігу прилеглих територій підпорядкованних закладів; про участь у
міжнародній акції «Година Землі 2018»; про сприяння в проведенні міських
змагань серед загальноосвітніх навчальних закладів «Спортивне місто –
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здорова нація»; про корегування навчально-тренувального процесу у зв’язку
зі складними погодними умовами; про своєчасне проходження курсів
підвищення кваліфікації тренерами-викладачами; про розгляд на
загальношкільних батьківських зборах і роз’яснення членам батьківських
комітетів питання щодо неприпустимості збору коштів на проведення
навчально-тренувальних занять в дитячо-юнацьких спортивних школах та
інші.
20 березня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз
проведених заходів за минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів
до Всесвітнього Дня Землі; про контроль за температурним режимом та
моніторинг рівня захворюваності дітей; про контроль за відвідуваністю груп в
гуртках і секціях, санітарним станом прилеглої до клубів території,
протипожежною безпекою.
20 оберезня
відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м.дКропивницькому ради.
Розглянуто 19 адміністративних справ, по яких винесено рішення: накладено
штрафи – на 10 осіб; оголошено усні зауваження – 9 особам.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 березня в дитячо-юнацькому клубі «Гермес» відділу сім’ї та молоді
проведено урок ввічливості «Виходимо в люди!»
20 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені
заходи:
№ 5 – модний книжковий показ «Зустрічаємось з книжками,
прикрашаємось думками!». Під час заходу читачі демонстрували вироби,
виготовлені власноруч, читали уривки з нових книг. Бібліотекарі оформили
книжкову виставку «Чарівний світ твоїх захоплень», де були представлені
поробки, виготовлені руками дітей у вільний час;
№ 6 – прес-марафон «Журнал збирає друзів» та голосні читання
«Віршики цікаві про дитячі справи». Під час прес-марафону дітям було
запропоновано переглянути журнали «Яблунька», «Колосок», «Куля»,
«Колобочок», в яких є цікаві віршики, казки, кросворди, вікторини.
Об'єднавшись у три команди, діти продемонстрували не лише уважність та
кмітливість, а й неабияку обізнаність у дитячих журналах та газетах, з успіхом
розгадували журнальні кросворди. А під час голосних читань діти
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знайомилися з творчістю місцевої поетеси А. Царук, відповідали на запитання
вікторини «З якого віршика?» та переглянули виставку з її книг;
№ 4 – респект-зустріч з поетом «На подіум виходить слово». Учні
навчально-виховного об’єднання № 17 напередодні Всесвітнього дня поезії
зустрілися з поетом Павлом Чорним. Діти прослухали уривок з «Татової
книжки» у виконанні автора. Книга вчить розрізняти добро і зло, знаходити
вірні життєві орієнтири. Відбувся обмін думками. Павло Чорний подарував
бібліотеці підбірку літератури, а бібліотекарі подякували йому за приємні
хвилини спілкування та привітали з перемогою його «Татової книжки» у
номінації «Світ дитинства» на Всеукраїнському конкурсі «Краща книга
України».

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

