ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16– 22 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання
20 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту,
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про утворення наглядових рад в комунальних
підприємствах Міської ради міста Кропивницького; про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції; про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229
«Про погодження місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для
здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького»;
про запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма
видами транспорту загального користування на міських, приміських
та міжміських маршрутах для пільгових категорій громадян за рахунок
коштів міського бюджету міста Кропивницького; про інформацію щодо
оголошеного конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування м. Кропивницького на 15 травня 2018
року.
20 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про найменування провулка; про утворення
наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста
Кропивницького; про затвердження Положення про громадський бюджет
(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції.
20 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
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відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про утворення наглядових рад в комунальних
підприємствах Міської ради міста Кропивницького; про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького
в новій редакції; про внесення змін до містобудівної документації «План
зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456; про внесення
змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429; про регулювання
земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 16 по 20 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1060 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1704 консультації.
З 16 по 20 квітня до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 114 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії –
43 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 71 особа. Направлено 203 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 16 по 22 квітня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького було 49 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 17; усиновлення та опіки - 20; майнових питань – 9; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 3.
Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 2 акти
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих
обставинах, та 15 актів – у сім'ях опікунів (підопічних).
Спеціалісти служби брали участь у 13 судових засіданнях та
у 2-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з потенційними батьками-вихователями.
20 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань
почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
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За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла
рішення: рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради
та виконавчого комітету м. Кропивницького двох осіб та один колектив.
20 квітня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста. Розглянуто 102 депутатські звернення. Погоджено надати допомогу
96 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 2 громадянам, направлено на
доопрацювання 4 звернення громадян.
Діалог влади з народом
20 квітня на «гарячій лінії» міського голови чергувала директор
КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Валентина Давидчук, яка відповіла на
3 дзвінки з питань: ліквідації пориву водопровідної мережі та заміни
водопровідних труб.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
20 квітня в м. Горішні Плавні (Полтавська обл.) відбувся
Всеукраїнський турнір з дзюдо. В змаганнях брали участь 370 учасників,
у т.ч. 18 учасників комунального закладу «Комплекна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3». Вихованці даної спортивної школи завоювали
2 золоті, 2 бронзові та 2 срібні нагороди.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та
кубками.
20 квітня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 5 – екологічна толока «ЕКО-я, ЕКО-ми, ЕКО-місто». Жителів
мікрорайону долучили до екологічної толоки, в ході якої оновили зелений
масив біля єдиного на Кущівці осередку культури: прибрали сміття, висадили
квіти та пофарбували обладнання на дитячому майданчику. Для учасників
заходу бібліотекарі провели екологічну екскурсію «Дерева нашого міста» та
цікаву вікторину;
№ 10 – віртуальна бібліоподорож «Літературні цікавинки країн
Європи».
Бібліотекарі підготували різноманітні літературні цікавинки – неймовірні
факти про книги та читання, забавні історії з життя відомих письменників,
найцікавіші книги, що розсмішили світ. Мандрівники побували в Швеції,
Великобританії, Італії та не забули й про рідну Україну. Гості із
задоволенням взяли участь у літературних вікторинах, що допомогли їм
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перевірити свої знання з літератури та отримати стимул для знайомства з
новими літературними персонажами;
№ 18 – бесіда-вшанування «Суворі уроки Чорнобиля». Учасники
заходу переглянули фотографії з місця трагедії 1986 року та оглянули
книжкову виставку «Чорнобильський вітер у душах мете».
З 18 по 21 квітня в м. Одесі проходили змагання з велоспорту І етап
чемпіонату України (елімінатор), І етап Кубку України (крос - кантрі)
(чоловіки, жінки), І етап чемпіонату України (крос - кантрі) серед інших
вікових груп та чемпіонат України (паралельний слалом з велосипедного
спорту (маунтейбайк). В змаганнях брали участь 90 учасників (13 команд).
Елімінатор: чоловіки ІІІ місце - Шевцов Артем; жінки ІІІ місце - Гуцан
Олена; дівчата ІІІ місце - Філева Ангеліна. І етап Кубку України: чоловіки
ІІІ місце - Шевцов Артем; 5 місце - Бондаренко Руслан. І етап чемпіонату
України: юніори ІІІ місце - Шевченко Денис; юніорки ІІ місце - Сокур
Катерина; дівчата ІІ місце - Філева Ангеліна.
З 17 по 22 квітня в м. Харкові проходив чемпіонат України з
тхеквондо ВТФ серед молодших юнаків ( 7-8 років), старших юнаків ( 9-10
років ), кадетів (11-12 років ). Всього в змаганнях брали участь близько 1200
учасників із усіх регіонів країни. Найкраще виступили вихованці тренера В.
Тихоненка - Животовський Владислав та Цертій Микола, які посіли 5 місця в
своїх вікових та вагових категоріях.
З 19 по 22 квітня в м. Житомирі проходив чемпіонат України серед
дорослих та Кубок України серед юніорів з гирьового спорту. В змаганнях
брали участь 211 учасників з 17 команд. Вихованець комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Тимофєєв Геннадій
виборов 1 місце у чемпіонаті України серед дорослих та 2 місце у Кубку
України серед юніорів.
20-22 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮКи «Чайка», «Гірник» - вшанування загиблих під час
Чорнобильської трагедії хвилиною мовчання, виховна година на тему:
«Мужність і біль Чорнобиля», перегляд документального фільму з нагоди
32-х роковин Чорнобильської трагедії; ДЮК «Старт» – трудовий десант,
змагання з міні-футболу; ДЮКи «Промінь», «Ровесник» – трудовий десант
«Чиста земля - здорова нація»; ДЮКи «Моноліт», «Мрія» - спортивна
програма «Сила та здоров`я», ДЮК «Надія» спортивно-розважальна
програма «Сила і здоров`я».
20-22 квітня на базі комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3» відбувся відкритий міський турнір з тенісу
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настільного пам’яті тренера В. Завражного. В змаганнях брали участь
55 учасників.
Переможцями змагань стали: серед чоловіків – Акімов Єгор, Чумак
Андрій, Редозубов Олександр; серед жінок – Машуровська Марія, Ляшенко
Ніна, Моцаренко Ксенія; серед дітей – Галушка Денис; серед школярів –
Чумак Андрій.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та
кубками обласного відділення НОК України.
22 квітня в м. Смілі відбувся відкритий чемпіонат міста з тенісу
настільного серед юнаків та дівчат 2002-2004, 2005-2007, 2008 р.н. та
молодше.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» завоювали 3 золоті, 2 бронзові та 1 срібну нагороди.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та
кубками.
22 квітня на стадіоні «Зірка» відбувся чемпiонат областi з легкоï
атлетикм пам'ятi Iванця В.К. серед 2001-2002 р.н. та 2003 р.н. i молодшi.
В змаганнях брали участь 260 учасникiв. Комунальний заклад «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2» представляли 30 учасників.
Конфесії та міжконфесійні стосунки
22 квітня о 13:00 на території Фортечних валів проводилося
Громадське віче "Молитва за єдину Помісну Православну Церкву".
Участь у заході брали: священнослужителі Кіровоградської єпархії
УПЦ КП на чолі з єпископом Кропивницьким та Голованівським Марком,
настоятель храму Святого Володимира Великого УАПЦ Й. Дрекало,
парафіяни релігійних громад УПЦ КП, УАПЦ міста та області, а також
заступник голови Кіровоградської обласної ради І. Степура, представники
обласної організації Національної спілки краєзнавців України, громадських
організацій, громадськість міста.
Перед присутніми з історичним екскурсом становлення та розвитку
УПЦ КП виступив кандидат історичних наук Ю. Митрофаненко. Інші
учасники заходу у своїх промовах зверталися до історичного минулого
України, наголошували на необхідності створення єдиної Помісної
Православної Церкви, виступали на підтримку будівництва Кафедрального
собору УПЦ КП на Фортечних валах.
Священнослужителі УПЦ КП, УАПЦ відслужили спільну молитву за
створення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви.
Захід проводився під Державними Прапорами України та червоночорними прапорами.
Кількість учасників – до 300 осіб.
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22 квітня з 09.00 до 17.00 релігійні громади Свідків Єгови проводили
конкрес за адресою: вул. Мурманська, 8. Участь у заході брали 1700 осіб.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 16 по 20 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
40 вулицях міста. За результатами рейдів складено 45 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 81 попередження.
Екологія
20 квітня в рамках акції «Зробимо місто зеленим» на території
будівельного коледжу (площа Дружби народів, 2) за ініціативи управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького відбулось висадження
зелених насаджень.
21 квітня проведено День довкілля, в якому активну участь брали
працівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького. Було
розчищено від сміття та опалого листя територію парку Космонавтів.
На Набережній річки Інгул міський голова Андрій Райкович, секретар
міської ради Андрій Табалов заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін, Олександр Грабенко та Наталія
Дзюба, депутати міської ради, представники громади разом з працівниками
КП «Благоустрій» висаджували дерева (катальпа – 60 од., береза – 20 од.,
ясен – 6 од., туя – 60 од., бузок – 3 од.).
Охорона здоров»я
20 квітня в пологовому будинку № 1 міський позаштатний фахівець
управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького з питань
охорони праці Михайлова Н.Л. провела семінар-нараду з інженерами з
охорони праці (відповідальними особами) лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста з питання стану охорони праці.
Освіта
20 квітня в обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди
110-ї річниці від заснування одного з найстаріших закладів освіти міста навчально-виховного
комплексу
«Кіровоградський
колегіум
–
спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад – центр естетичного виховання». Педагогічний колектив, учнів та
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випускників колегіуму привітали заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та начальник управління
освіти Лариса Костенко.
Наталія Дзюба вручила керівництву колегіуму сертифікат на 25 тисяч
гривень на придбання технологічного обладнання для їдальні та оголосила
трьом педагогам подяку міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького.
20 квітня в комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання
„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня
„Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного
виховання „Контакт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”
відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль "KROPYVNITSKY STEM-SPRING 2018". У рамках заходу відбувся «Марафон STEM-уроків», які проводились з
метою ознайомлення педагогів із інноваційними технологіями, необхідними
для реалізації концептуальних засад Нової української школи.
21 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Цунтральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбувся фінал міських змагань «Спортивне місто –
здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти міста
Кропивницького.
У фінальному етапі міських змагань «Спортивне місто – здорова нація»
брали участь 4 команди. Переможцем змагань стала команда НВО № 17,
друге місце посіла команда НВК № 26, третє місце зайняла команда НВО №
25.
Всі учасники отримали масу задоволення, багато цінних
подарунків від організаторів змагань та головний приз – фінансову
винагороду для реалізації планів закладу освіти.
З 16 по 20 квітня в закладах освіти міста проходив тиждень знань
безпеки життєдіяльності на тему: «Жити цікаво та безпечно», у рамках якого
було проведено День цивільного захисту.
Під час тижня в закладах освіти відбулися конкурси малюнків, зустрічі
з представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
виставки літератури, брейн-ринги тощо. В
День цивільного захисту
відбулося відпрацювання евакуації учасників освітнього процесу з
приміщень на випадок пожежі.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

