ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 27 – 30 квітня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 23 по 28 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1240 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1639 консультацій.
З 23 по 27 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися
85 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії - 24 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги - 55 осіб. Направлено 201 письмову відповідь
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 23 по 27 квітня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради
м. Кропивницького було 52 громадянина з питань: соціально-правового
захисту дітей – 18; усиновлення та опіки - 23; з майнових питань – 8;
визначення порядку зустрічей з дитиною – 3. Також відбулося три
профілактичних рейди, один з яких за участю працівників Національної
поліції; складено 8 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які
опинилися у складних життєвих обставинах; 2-х сім'ях опікунів (підопічних);
2 – кандидатів у потенційні усиновлювачі.
Спеціалісти служби приймали участь у 12 судових засіданнях (кримінальні
справи відносно неповнолітніх – 6, позбавлення батьківських прав – 6) та у
3-ох знайомствах 5-ти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування з потенційними усиновлювачами, батьками-вихователями.
Діалог влади з народом
27 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з
особистих питань. На прийом звернулись 14 заявників з питань: надання
житла; переведення товариства із садового в житлове; асфальтування
прибудинкової території; розширення вулиці Миколи Левицького; надання
матеріальної допомоги та організації роботи КЗ НВО № 18.
27 квітня на «гарячій лінії» міського голови чергувала заступник
начальника управління містобудування та архітектури Ірина Володимирівна
Мартинова, яка відповіла на 1 дзвінок з питання закріплення білборду.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 23 по 30 квітня в м. Таллін (Естонія) проходив Чемпіонат Європи з
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таеквон-до
ІТФ.
Вихованка комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Лягаєва Владислава посіла 1 місце у
тулі, 3 місце у спарингу, 3 місце у командному тулі.
З 25 по 28 квітня в м. Дніпро відбувся чемпіонат України зі
скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (вид програми швидкість,
трудність). В змаганнях прийняли участь 270 найсильніших спортсменів із
одинадцяти регіонів України (Дніпропетровська обл., Кіровоградська обл.
Донецька обл., Харківська обл., Одеська обл., Київська обл., м. Київ,
Вінницька обл., Полтавська обл., Луганська обл., Хмельницька обл.).
Кіровоградську область представляли 6 вихованців комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1». Чемпіоном в лазінні на
швидкість став Єгор Шаповалов. Призерами чемпіонату стали Ярослав Ткач
та Анастасія Дегтярьова. В десятку сильніших увійшов Ніл Плохов.
В командному заліку серед регіонів Кіровоградська область посіла
четверте місце на швидкість і сьоме місце на трудність.
З 26 по 28 квітня на базі комунального закладу «Обласна
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву – 2»
проходив відкритий чемпіонат з боксу. Змагання зібрали 110 учасників із
8 команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» завоювали 14 золотих, 10 срібних та 3 бронзові
нагороди у своїх вагових категоріях.
З 27 по 30 квітня у Молдові проходив міжнародний баскетбольний
турнір. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 4» привезли до міста срібні нагороди змагань.
27 квітня у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС була
проведена творча зустріч з поетом-прозаїком і нашою землячкою Ніною
Бридихіною «Мелодія душі моєї». Метою зустрічі було знайомство читачів з
її творчістю, заохочення до читання літератури рідного краю. Зустріч
проходила у формі невимушеного діалогу. Нінв Миколаївна розповіла про
свій творчий здобуток, який уже вийшов друком - це 35 книг, і про творчі
плани на майбутнє.
28 квітня в м. Олександрія проходив відкритий чемпіонат дитячоюнацької спортивної школи «Колос» з боротьби дзюдо серед юнаків
2005-2006, 2007-2008 р. н., який зібрав 148 учасників, у т.ч. 12 вихованців
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3».
Вихованці школи завоювали 2 золотих, 2 срібних та 3 бронзові нагороди.
Переможці й призери змагань нагороджені медалями, дипломами та
кубками.
28 квітня в смт. Олександрівка проходив чемпiонат областi з легкоï
атлетики, який зібрав 180 учасників, у т. ч. 6 атлетів комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2». Вихованець даної
спортивної школи Пархоменко Віталій посів 1 місце в бігу на 100 метрів,
Царенко Євген зайняв 3 місце у бігу на 100 м, Константінова Даша - 1 місце в
стрибках у довжину.
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З 28 по 29 квітня в м. Черкаси проходив відкритий чемпіонат міста з
греко-римської боротьби серед юнаків, присвячений пам’яті Героя України
К. Дерев’янка, який зібрав 150 учасників, у т.ч. 14 вихованців комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3».
Вихованці даної спортивної школи завоювали 2 срібних та 3 бронзові
нагороди.
Переможці й призери змагань нагороджені медалями та дипломами.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
27 квітня на базі інклюзивно-ресурсного центру управління освіти
Міської ради міста Кропивницького методист відділу методичного
забезпечення та кадрової політики управління освіти Валентина Лихацька
провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.
Розглянуто питання: про підготовку та організацію літнього оздоровлення
дітей; про організацію харчування дітей в літній оздоровчий період,
дотримання питного режиму; інклюзія, освітня політика та практика.
Охорона здоров”я
27 квітня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулася
колегія управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на
тему: «Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста за І квартал 2018 року. Стан виконавчої дисципліни» за
участю заступника начальника управління, головних лікарів лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста, заступників головних
лікарів з медичної частини, завідуючих поліклініками, амбулаторіями
загальної практики-сімейної медицини, міських позаштатних фахівців
управління охорони здоров'я. Прийняті відповідні рішення.
Житлово-комунальна сфера
З 23 по 27 квітня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході
якого було здійснено обстеження санітарного стану 49 вулиць. У ході рейду
за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 33 протоколи про
адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та надано 27 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.
28 квітня працівники виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького завершили прибирання торішнього листя і очищення
території
парку
Космонавтів
від
порослі
та
сухостою.
Участь у суботнику взяло 150 осіб. Було залучено 11 одиниць техніки:
навантажувачі, самоскиди та трактори, які надали комунальні підприємства
та підрядні організації міста. З території парку було вивезено 8 машин сміття.
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Працівниками
комунальних підприємств міста здійснювалося
прибирання та висадження квітів на прилеглих та закріплених територіях.
Працівники ТОВ «Екостайл» прибирали територію Миколаївського пляжу.
Ситуація на споживчому ринку
27 квітня на виконання протокольного доручення першого заступника
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Коваленка С. П. з
питання організації заходів щодо протидії незаконному вилову риби робочою
групою у складі спеціалістів управління торгівлі та побутового
обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького та головного
спеціаліста департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської
обласної державної адміністрації проведено рейдове відстеження територій
біля ринків «Центральний» по вул. Преображенській, ринку «Колгоспний»
по вул. Соборній, 27; ринку підприємства «Кооперативний ринок»
Кіровоградської облспоживспілки; ринку «Черемушки» ПП «КіровоградБуд-Дизайн» по вул. Євгена Тельнова; ринку «Привокзальний»
ТОВ «Домініон-Кіровоград» по вул. Академіка Корольова.
На ринках «Центральний», «Колгоспний», ринках підприємства
«Кооперативний ринок» Кіровоградської облспоживспілки здійснювали
торгівлю свіжою рибою 8 суб`єктів господарювання (фізичних осібпідприємців). По факту рейдового відстеження встановлено, що у торгуючих
в наявності всі необхідні документи, які надають право здійснювати
реалізацію риби (ветеринарні свідоцтва про якість риби (форма
№ 1),
ветеренарно-санітарна експертиза (форма № 40-Вет). В ході рейдового
відстеження робочою групою порушень не виявлено.
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