ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 17 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
17 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуто 2 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття
громадян з обліку.
Комісія також розглянула 2 звернення громадян з житлових питань.
17 квітня під головуванням заступника голови комісії – головного
спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління
Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто 50 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 24 протоколах на
загальну суму 26 350 грн. Закрито провадження по 17 протоколах. Розгляд
матеріалів по 5 протоколах перенесено на наступне засідання. Матеріали
адміністративної справи щодо 4 протоколів направлено для розгляду за
належністю за місцем проживання правопорушника.
17 квітня у арт-кафе «Берлога» відбулась презентація-дискусія
«Відкриті дані для Кропивницького: для громадян, влади і бізнесу», у якій
брали участь: секретар міської ради Андрій Табалов, начальник відділу
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
Міської
ради
міста
Кропивницького Оксана Бабаєва, експертка проекту Надія Бабинська,
аналітик ГО «Агенція журналістики даних» Богдан Тишкевич, представники
громадських організацій.
Захід відбувся в рамках проекту «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах» за підтримки Державного агентства з
питань електронного урядування України та у партнерстві з ГО «Агенція
журналістики даних».
17 квітня відбулась прес-конференція секретаря міської ради Андрія
Табалова та головного спеціаліста відділу будівництва та благоустрою
Головного управління житлово-комунального господарства Івана Мунтяна.
Мова йшла про озеленення міста під час місячника з благоустрою міста та в
цілому про підготовку програми озеленення міста.
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17 квітня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій
Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних
закладів. Розглянуто питання: про благоустрій прилеглих територій
підпорядкованих закладів; про завершення опалювального сезону; про
планування поточних ремонтів; про участь у Днях довкілля; про проходження
диспансерних оглядів; про присвоєння спортивних розрядів; про забезпечення
участі спортсменів міста в офіційних спортивних змаганнях та визначення їх
пріоритетності.
17 квітня старший педагог-організатор відділу сім»ї та молоді
управління молоді та спорту Анжела Ручина провела нараду з педагогамиорганізаторами дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто
питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про організацію та
проведення заходів з нагоди Дня Чорнобильської трагедії та Міжнародного
дня танцю; про контроль за протипожежною безпекою, відвідуваністю груп в
гуртках і секціях, та санітарним станом прилеглої до клубів території.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 10 по 17 квітня у м. Львові проходив чемпіонат України з кульової
стрільби серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Змагання
зібрали 485 учасників із 34 команд.
У стрільбі з пневматичного пістолета (вправа ПП-3) жіноча команда
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького у складі Альони Шевченко,
Лілії Нестеренко й Ангеліни Вовк посіла друге місце. У цій же вправі Альона
Шевченко в кваліфікації особистих змагань встановила рекорд України серед
юніорів, покращивши на 2 бали попередній рекорд, який належав також їй,
а у фіналі стала бронзовою призеркою. У стрільбі з малокаліберного пістолета
(вправа МП-5) кропивницькі дівчата завоювали бронзові медалі, а Альона
Шевченко стала четвертою. У змаганні змішаних пар (вправа ПП-МІХ)
Альона Шевченко та Роман Копійка посіли сьоме місце, а Романові не
вистачило одного балу, щоб виконати норматив майстра спорту України.
Тренує кропивницьких спортсменів Ілгам Ібрагімов.
17 квітня з робочим візитом до комунального закладу „Навчальновиховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16
– дитячий юнацький центр „Лідер” та інклюзивно-ресурсного центру завітала
дружина Президента України, Голова Ради Благодійного фонду Петра
Порошенка Марина Порошенко. Її супроводжували: голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, міський голова
Кропивницького Андрій Райкович, начальник управління освіти Міської ради
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міста Кропивницького Лариса Костенко. Марина Порошенко поспілкувалася
з учнями школи, чиї батьки воювали на Сході України. Після чого діти
заповнили сторінку у «Книзі миру» та вручили дружині Президента України
власноруч виготовлені подарунки. Натомість і самі не залишились без уваги –
від Марини Порошенко отримали новенькі книги.
Старшокласники закладу продемонстрували Марині Порошенко свої
військові навички. Юнаки вже кілька років поспіль змістовно вивчають
предмет «Захист Вітчизни», а минулого року для покращення військової
підготовки отримали сучасний комплект «Лазертаг».
Марина Порошенко також ознайомилась з роботою інклюзивноресурсного центру: оглянула кімнати для проведення індивідуальнокорекційної роботи, групових розвиваючих занять, лікувальної фізкультури.
А після екскурсії міський голова Андрій Райкович презентував гості
спеціальний автобус для перевезення дітей з особливими потребами.
17 квітня в дитячо-юнацькому клубі «Вогник» відділу сім’ї та молоді
проведено спортивну естафету «Олімпійські перегони».
17 березня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 4 – екологічний екстрим «Довкілля б'є на сполох!». Бібліотекарі
ознайомили присутніх з екологічними проблемами України та нашого міста,
окреслили основні шляхи їх вирішення. Розповідь доповнювалася показом
слайд-презентації та книжкової виставки «Чорнобиль не має минулого часу».
Серед присутніх розповсюджувалися екологічні листівки «У злагоді з
природою». Також користувачі бібліотеки взяли активну участь у грі
«Екологічний світлофор»;
№ 13 – ігровий колаж «Будеш ввічливим завжди – і ніякої біди».
Бібліотекарі через ігри розширювали словниковий запас учнів словами
ввічливості, вчили культурно спілкуватись з однолітками та дорослими в
найтиповіших життєвих ситуаціях, доречно вживати слова етикету. Цікавими
були вправи «Чарівні слова», «Робота з прислів’ями», гра «Словник чемної
дитини». Особливо дітям сподобалась гра «Хвилинка-цікавинка».
17 квітня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
природничо-економіко-правовий
ліцей
–
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів № 8» проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений
80-й річниці утворення Кіровоградської області. У заході, організованому
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, брали участь 60 учасників. Юні спортсмени
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змагалися у спортивних конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на
запитання олімпійської вікторини.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи
від обласного відділення НОК України.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
17 квітня 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 та міської дружини проведено рейдове
відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській
(від вул. Пашутінської до площі Б. Хмельницького).
В результаті проведення рейду несанкціонована торгівля була
припинена. 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.
Екологія
17 квітня в рамках акції «Зробимо місто зеленим» на території
медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна (Студентський бульвар, 16) відбулось
висадження зелених насаджень.
Охорона здоров»я
17 квітня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 начальник
управління охорони здоров»я Оксана Макарук провела нараду на тему:
«Взаємодія та налагодження співпраці закладів охорони здоров'я комунальної
власності міста з соціальними службами та поліцією з питань оформлення та
транспортування осіб без визначеного місця проживання, одиноких інвалідів,
осіб похилого віку в соціальні заклади» з головними лікарями лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста, заступниками головних
лікарів з медичної частини, міським позаштатним терапевтом,
представниками Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та керівником Кіровоградської міської організації Товариства
Червоного Хреста України Оленою Гончаренко.
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Освіта
17 квітня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися
засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад директорів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 та загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 30.
За результатами роботи комісій прийняті рішення рекомендувати:
Тетяну Бутакову на посаду директора загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 та Наталію Вельгун на посаду директора загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 30.
17 квітня
на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» начальник відділу інспектування
навчальних закладів управління освіти Світлана Кумпан провела нараду з
керівниками закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуто питання: про організацію харчування учнів під час
відпочинку влітку 2018 року; про права та обов’язки навчального закладу
щодо створення освітнього середовища для дітей, які потребують особливих
умов; про закінчення 2017/2018 навчального року та видачу документів про
освіту; про порядок звітування керівників закладів освіти у 2018 році.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

