ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 25 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 квітня під головуванням заступника голови комісії, директора
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав
дитини. Розглянуті питання: про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 2;
про усиновлення – 2; про встановлення піклування – 2; про встановлення
опіки – 1; про встановлення опіки над майном дитини – 1; про позбавлення
батьківських прав – 3; про реєстрацію народження дитини – 2; про визначення
місця проживання дітей – 3; про визначення порядку участі у вихованні
дитини – 1; про розгляд листа адміністрації дитячого будинку «Наш дім» - 1;
про надання дозволів – 10; про затвердження індивідуальних планів – 26.
25 квітня відбулося засідання комісії з координації заходів щодо
впорядкування
розміщення
зовнішньої
реклами
на
території
м. Кропивницького.
Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
4 адресами.
25 квітня в управлінні соціального захисту населення виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням
заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулося
засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам, житлових субсидій та пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій - 7
(призначено – 7); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 16
(призначено – 14); державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям - 3 (призначено - 3).
25 квітня під головуванням заступника голови районної у місті ради
Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 20 протоколів, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
На 11-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито та розгляд
4-х справ перенесено на наступне засідання.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25 квітня в залі Кіровоградської обласної філармонії з нагоди 25-річчя
утворення відбувся вернісаж творчих робіт зразкового хореографічного
ансамблю „Вікторія” комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький
центр „Лідер”.
З вітальними словами до ювілярів звернулися народний депутат України
Костянтин Яриніч, депутат Міської ради міста Кропивницького Вадим Дрига,
начальник управління освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса
Костенко. За вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва,
виховання творчо обдарованої молоді, високий професіоналізм та з нагоди
25-річчя від дня створення колектив зразкового хореографічного ансамблю
„Вікторія” (керівник Вікторія Кахно) нагороджено Почесною грамотою
міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького. Також Лариса
Костенко вручила Грамоти управління освіти Міської ради міста
Кропивницького викладачам та вихованцям колективу.
25 квітня у приміщенні бізнес-центру «Ельворті» відбулися
інтелектуальні ігри весняного сезону ХХІ чемпіонату міста Кропивницького з
«Брейн-рингу» серед студентських та молодіжних команд. Захід організовано
управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького за участю
обласної Ліги інтелектуального розвитку та за підтримки Економікотехнологічного інституту імені Роберта Ельворті. За звання чемпіона міста
боролися 8 студентських команд навчальних закладів міста. Переможцем
стала команда Кропивницького коледжу харчування і торгівлі, віце-чемпіоном
– команда Льотної академії Національного авіаційного університету, другим
віце-чемпіоном – команда Державного вищого навчального закладу
«Кіровоградський будівельний коледж».
25 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
управління молоді та спорту проведено заходи: ДЮК «Чайка» - ерудит-лото
«Сторінками улюблених книжок»; ДЮК «Промінь» - хвилина пам’яті та
виховна година «Ми-пам’ятаємо!» з нагоди 32-х роковин Чорнобильської
трагедії; ДЮК «Чайка» - година спілкування на тему: «Правила користування
вогнегасником і електроприладами».
25 квітня відбулося нагородження лауреатів премії «Спортивна
гордість Кіровоградщини-2017». Провідних спортсменів, їхніх наставників у
ресторані «Зірка» привітали голова Кіровоградської обласної державної
адміністрації Сергій Кузьменко, голова Кіровоградської обласної ради
Олександр Чорноіваненко, начальник управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького Сергій Колодяжний.
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До 32-х роковин Чорнобильської катастрофи
25 квітня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького міський
голова Андрій Райкович та заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Наталія Дзюба зустрілися з громадянами, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих
героїв-ліквідаторів та мешканців ураженої підступним атомом зони.
З нагоди 32-х роковин Чорнобильської катастрофи 208 вдовам (вдівцям)
померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
17 ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії 1 групи
інвалідності вручено матеріальну допомогу по одній тисячі гривень кожному.
Для присутніх у залі пролунали композиції у виконанні муніципального
камерного хору під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України,
почесного громадянина міста Юрія Любовича.
25 квітня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 5 – літературний набат «Біль і тривоги Чорнобиля». З користувачами
зустрілися члени громадської організації «Союз Чорнобиль України»
Дубенський А.М., Гуца В.М., Пєрвой Д.М., Хоменко Г.В., Онищенко З.М.
Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС розповіли молоді
подробиці трагічних подій весни 1986 року, що назавжди змінили їх особисті
долі та долю нашої країни. Бібліотекарі підготували і провели огляд
літератури з виставки – попередження «Полин Чорнобиля гірчить і досі»;
№ 19 – година мужності «Чорнобиль… Біль і пам'ять вічні». Бібліотекарі
присвятили цій темі годину екології. Читачі переглянули відеофільм
«Прип’ять сьогодні» та фотороботи Сергія Гащака, які розповідають про
відродження дикої природи у Чорнобильській зоні. Кожний учасник заходу
отримав пам’ятку «БУДЬ ЕКО» з корисними порадами як себе поводити, щоб
не нашкодити природі.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
25 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, представників міської дружини
м. Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження по
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») та на розі вулиць Великої
Перспективної й Преображенської щодо припинення несанкціонованої
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
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Житлово-комунальна сфера
25 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Івана Олінського, Віктора Чміленка, Енергетиків,
Поповича, Яновського, Габдрахманова, Євгена Тельнова, Великої
Перспективної, Преображенської, Полтавської, Генерала Родимцева,
Кримської, Генерала Жадова, Героїв України, Космонавта Попова, Короленка,
Братиславської, Василя Нікітіна, Ельворті, Маріупольської, Квіткової,
Шкільної, Дунайської, Віктора Пояркова, площі Дружби народів та провулку
Ковалівського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
18 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
Екологія
25 квітня за ініціативою Костянтина Чередника та за сприяння
управління освіти, управління молоді та спорту, комунального підприємства
“Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького на території, прилеглій до
Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова, було висаджено
30 лип.
25 квітня в рамках акції з озеленення міста за сприяння відділу сім’ї та
молоді управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
вихованцями КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» висаджено кущі ялівця на
території свого закладу.
Освіта
25 квітня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного
забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела
нараду з заступниками керівників закладів загальної середньої освіти з
виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання.
Розглянуто питання: про заходи з нагоди 32-х роковин Чорнобильської
катастрофи; про організацію та проведення VI міського військовопатріотичного конкурсу учнівської молоді «Майбутній захисник
України – 2018»; про підготовку та відзначення Дня пам’яті та примирення і
73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; про активізацію
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діяльності волонтерських учнівських загонів в рамках обласної акції «Зірка
пам’яті»; про участь у Фестивалі дитячої творчості на Дворцовій; про
відзначення Міжнародного дня сім’ї; про підготовку до проведення заходів з
нагоди Дня Європи в Україні; про хід міського конкурсу на кращий захід
національно-патріотичного спрямування серед закладів освіти міста та
організацію фінального гала-концерту і нагородження переможців конкурсу в
рамках святкування Міжнародного дня дітей; про організацію відвідування
музейних, бібліотечних та культурно-мистецьких закладів міста дітьми, які
відпочиватимуть у пришкільних таборах влітку 2018 року; про проведення
ІІІ міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і творчих робіт
імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко (дослідження та вивчення
Голодомору в Україні 1932-1933, 85-ті роковини трагедії); про запрошення
учнів до відвідування галереї «Єлисаветград»; про екскурсії до Одеської
військової академії.
25 квітня заступник директора центру методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі
он-лайн інструктивно-методичну нараду з заступниками директорів
навчальних закладів середньої освіти з виховної роботи.
Розглянуто питання: про моніторинг впливу методичної роботи на
результативність гурткових занять; про результати міського етапу
Всеукраїнської
виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового
та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; про результати міського
етапу конкурсу «Кіровоградщина – перлина скіфського степу»; про книгу
«Обдарована молодь Кіровоградщини».

Начальник організаційного відділу

О. Разуменко

