ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 30 березня – 01 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 26 по 31 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1109 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1711 консультацій.
З 26 по 30 березня до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 304 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 144 особи; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 160 осіб. Направлено 184 письмові
відповіді депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 26 по 30 березня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 45 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 12; усиновлення та опіки - 15; майнових питань – 14; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено профілактичний рейд, під час якого складено 6 актів
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Спеціалісти служби брали участь у 13 судових засіданнях,
3-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з
потенційними батьками-вихователями, засіданні ради з питання профілактики
дітей у професійному ліцеї побутового обслуговування та у лекторії для
батьків
комунального
закладу
„Навчально-виховний
комплекс
„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 –
дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” .
30 березня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто
126 звернень учасників антитерористичної операції. Погоджено надати
допомогу 125 учасникам антитерористичної операції, відмовлено одному.
31 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба привітала з 95-річчям від дня народження
Куроп'ятникову Ганну Олексіївну, інваліда війни І групи, вдову Героя
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Радянського Союзу Григорія Куроп»ятникова, та вручила їй цінний подарунок
й квіти.
01 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове
засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання: про порушення сталих умов
життєдіяльності населення міста у зв»язку з небезпечним природним явищем
– шквальним штормовим вітром з поривами 25-30 м/с.
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання
керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і
організацій щодо вжиття відповідних заходів.
Діалог влади з народом
30 березня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
КП «ЖЕК № 9» Юрій Сидоренко, який відповів на дзвінок з питання
перенесення сміттєвих баків.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
30 березня в м. Одесі проходив чемпiонат Украïни з легкоатлетичного
кросу, який зібрав 150 учасникiв. Учень КДЮСШ № 2 Міської ради міста
Кропивницького Вадим Дiжков посів 10 мiсце в бiгу на 3000 метрiв.
31 березня в спортивному клубі «Зірка» відбувся чемпіонат області з
таеквон-до ІТФ, присвячений пам'яті героя АТО Олексія Волохова.
В змаганнях брали участь 270 спортсменів. Учні КДЮСШ № 2 Міської ради
міста Кропивницького завоювали 9 золотих і 4 срібні нагороди. Тренує
спортсменів Ігор Зюнзя.
31 березня в м. Олександрії проводилася відкрита першість міста з
художньої гімнастики. Учениці КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького завоювали 3 золоті медалі.
З 27 березня по 01 квітня в м. Чернігові проводився чемпіонат України
з тенісу настільного серед юнаків 2003 р. н. та молодших. У змаганнях
спортивних пар представники КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького Валентин Юнчик і Олександра Сова завоювали бронзові
медалі. В індивідуальних змаганнях Марія Куріщенко стала четвертою.
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З 28 березня по 01 квітня в м. Миколаєві проходив відкритий
командний чемпіонат України з велоспорту на шосе з неолімпійських видів та
чемпіонат України з велоспорту-маунтенбайку. Змагання зібрали
370 учасників із 33-х команд. У змаганнях на шосе велосипедистки
КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького в командній гонці стали
срібними призерками серед дівчат (Надія Сокур, Ангеліна Ротт) і посіли третє
місце серед молодших дівчат (Анастасія Харченко, Анастасія Прочухан,
Владислава Ладик). У командній гонці серед молодших юнаків Данило Зюнзя,
Євген Тесцов , Микита Чугунов завоювали бронзові нагороди. В парній гонці
Анастасія Харченко посіла третє місце.
У змаганнях чемпіонату України з маунтенбайку серед юніорів у парній
гонці Катерина Сокур і Ангеліна Філева завоювали срібні нагороди, а їх
одноклубники Руслан Бондаренко й Артем Шевцов стали бронзовими
медалістами.
З 28 березня по 01 квітня в м. Бобринці проходили обласні спортивні
ігри з гирьового спорту, до яких долучилися 85 учасників із 9-ти команд.
Учень КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Геннадій Тимофєєв
завоював звання абсолютного чемпіона змагань. Його одноклубник Іван
Фомін виборов срібну медаль, а Владислав Вишінський, Микола Харченко,
Сергій Шевченко стали бронзовими призерами. У змаганні спортсменів понад
50 років Сергій Шевченко став переможцем, а Володимир Купріяненко посів
друге місце. В командному заліку збірна міста Кропивницького посіла перше
місце.
30 березня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС відбувся тренінг «Давайте всім
розповімо про себе», в якому брали участь усі філії. Завідуюча відділу
інформаційно-методичної роботи МЦБС Залевська Л.В. відзначила
важливість інформаційної роботи, яку проводять бібліотеки з популяризації
книги і бібліотеки, та провела інтерактивну консультацію «Бібліотечний
простір – публічний простір».
Завідуюча філією № 18 ознайомила колег з організацією роботи даної
філії, у якій створено комфортні умови для користувачів: відкритий доступ до
фонду, зони усамітнення та гарні робочі місця для читачів. Родзинкою роботи
філії № 18 є «Бібліолавочка» та «Бібліомайданчик», які створено руками
бібліотекарів разом з читачами. Представлена рекламно-іміджева продукція
зацікавила присутніх на тренінгу – це запрошення, візитівки, пам’ятки,
проспекти і дайджести, які розкривають і популяризують фонд та послуги
філії, а головне - формують її позитивний імідж.
Також бібліотекарі філії № 18 ознайомили учасників з досвідом роботи
проведення вуличних акцій та мистецької студії «Веселка».
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30-31 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
відбулись заходи: ДЮК «Чайка» - уроки здоров’я на тему: «Поведінка дитини
в небезпечній ситуації»; ДЮК «Гермес» – «круглий стіл» на тему: «Поведінка
дитини в небезпечній ситуації»; ДЮКи «Мрія», «Надія» - Всеукраїнський
турнір з таеквондо пам’яті Героя АТО Олексія Волохова (спортивний клуб
«Зірка», вул. Ельворті, 3); ДЮК «Моноліт» – спортивна програма «Сила та
здоров’я» з армспорту; ДЮК «Промінь» – трудовий десант; ДЮК «Ровесник»
– театральні мініатюри «Артисти сцени» з нагоди Міжнародного дня театру.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 26 по 30 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 52 попередження.
Освіта
З 26 по 30 березня на спортивних базах НВО № 19 та НВК № 26 відбулися
міські змагання з баскетболу серед дівчат в залік міського спортивного
фестивалю школярів, в якому брали участь 90 учениць з 6-ти закладів
середньої освіти міста. Третє місце посіла команда ЗОШ № 3, другою стала
команда НВО № 19, а перемогла команда учнів НВК № 26. Саме вони будуть
представляти місто на обласних змаганнях з баскетболу в квітні 2018 року.
30 березня на базі інклюзивно-ресурсного центру управління освіти
Міської ради міста Кропивницького за підтримки громадської організації
«Спілка з особливих сімей «Ожина» та міжнародної організації YMCA в
Кіровоградській області відбувся флешмоб розповсюдження інформації про
аутизм.
У знак підтримки дітей в небо було випущено блакитні повітряні
кульки, естафета передана в штати Флорида і Міссурі США.
30 березня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти директор центру
Марцеліна Пахолівецька провела
засідання методичної ради.
Розглянуто питання: про виконання рішень та пропозицій попередньої
методичної ради; про результати роботи експертних груп з атестації педагогів
різних фахів, які претендують на вищу кваліфікаційну категорію та
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педагогічні звання «старший учитель», «учитель-методист»; про хід роботи
щодо організації та проведення ЗНО в 2017/2018 навчальному році;
про результати роботи закладів освіти міста в проекті G Suite for Education.
31 березня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Цунтральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбувся третій змагальний день першого етапу
міських змагань «Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної
середньої освіти міста Кропивницького.
У третьому змагальному дню брали участь 11 команд. Переможцями
стали команди: НВО № 8, 17, ЗОШ № 22, НВК № 34.
01 квітня на базі комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» відбулася третя регіональна
(не) конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp Kropyvytskyi 2018
«Шкільна спільнота: співпрацюємо з батьківством».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

