ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 25-28 травня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 21 по 25 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1195 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1863 консультації.
З 21 по 25 травня до відділу соціальної підтримки населення
звернулась 141 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 72 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 69 осіб. Направлено 52 письмові відповіді депутатам,
громадянам, організаціям та установам.
З 21 по 25 травня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького були 50 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 19; усиновлення та опіки - 15; майнових питань – 8; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 8.
Проведено профілактичний рейд, за підсумками якого складено 1 акт
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих
обставинах, 13 актів – у сім'ях опікунів (підопічних), 3 – у сім'ях потенційних
усиновителів.
Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях.
Проведено нараду за участю працівників Кропивницького міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників секторів
ювенальної превенції та дільничних інспекторів Кропивницького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,
управління патрульної поліції в Кіровоградській області.
25 травня під головуванням начальника управління містобудування та
архітектури – головного архітектора міста Вадима Мездріна відбулось
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
5 адресами та продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами за 6 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо
встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за
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6 адресами; зняти з розгляду пропозиції робочого органу щодо встановлення
пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами.
25 травня під головуванням голови Фортечної
районної у
м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної
комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам,
які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 507 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям - 4, житлової субсидії – 442
(відмовлено – 1), (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам – 61.
Діалог влади з народом
25 травня на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник
управління освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко, яка
відповіла на 2 дзвінки з питань: наявності засобів надання першої медичної
допомоги у медичному пункті ЗОШ № 29, безкоштовних груп подовженого
дня у другому класі НВО № 26.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій
27 травня о 12.00 Кіровоградська міська організація ВО “Свобода”
організувала урочистий марш від пам'ятного знака “Ангел-хранитель” по
вул. Великій Перспективній до площі Героїв Майдану, де відбулися
покладання квітів до пам'ятного знака зі світлинами Героїв Небесної Сотні та
мітинг у зв'язку з відзначенням Дня Героїв. Кількість учасників — близько
150 осіб. У акції брали участь: лідер політичної партії ВО “Свобода”
О. Тягнибок, керівники обласного та міського осередків політичної партії,
активісти парторганізації та її прихильники, учасники АТО, громадськість
міста.
Акція проводилася під державними прапорами України, червоночорними прапорами, прапорами ВО “Свобода” та лозунгами: “23 травня —
День Героїв!”, “Пануй, націє, у своїй державі!”.
Завершилися заходи молитвою, яку провів парох релігійної громади
Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ Іван Третяк.
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Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25 травня за підтримки відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту на базі НВО № 18 проведено молодіжну спортивно-патріотичну гру
«Звитяга» серед учнівської та студентської молоді міста Кропивницького.
В змаганнях брали участь 63 учасники. Основна мета заходу - заохочення
молоді до вивчення військової справи, тактики дій, спрямованих на захист
рідного краю, формування рішучості, мужності, бійцівських рис характеру.
Змагання складалось з п’яти етапів: подолання дистанції на відстань
1000 м та 500 м, згинання/розгинання рук в упорі лежачи, присідання,
стрільба, метання гранат та надання невідкладної першої медичної допомоги.
Переможці заходу визначались в індивідуальному та у командному заліку за
проходженням нормативів у кожному виді програми терміном «зараховано»,
«незараховано». По закінченню змагання команди та учасники отримали
дипломи та відзнаки одягу (берети) з логотипами ФВСХУ.
25-26 травня у Кіровоградській обласній філармонії під патронатом
міського голови Андрія Райковича проходив міський фестиваль-конкурс
сучасної пісні «Голос весни», в якому брали участь кращі співочі родини
обласного центру, вокалісти, дуети та тріо у віці від 15-ти до 20-ти та
від 21-го до 30-ти років.
За підсумками фестивалю-конкурсу голова журі, народна артистка
України Антоніна Червінська, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін та начальник відділу культури і
туризму міської ради Анна Назарець привітали лауреатів та вручили їм
заслужені відзнаки і призи.
Дипломи за участь у номінації «Співоча родина» отримали сімейні дуети
Небесних, Камінських і тріо «Манро», в номінації «солісти-вокалісти» від
15-ти до 20-ти років – Світлана Баркова, Наталя Горбунова, Анастасія Панова,
Карина Валендер, Дарія Бруяка, Ілона Петравчук, Яніна Саласенко, а у віці від
21-го до 30-ти років – Тетяна Гачук, Валерія Бондюк, Лілія Склярова, Тетяна
Кондратенко.
Приз глядацьких симпатій завоювали родини Матанцевих і Баранків,
солісти Марина Матусова, Наталка Новакова та Фрамело Казимиро Лело.
«Бронзовими» лауреатами в напруженій боротьбі стали талановита
сім’я Ткаченків і чарівні вокалістки Вікторія Матвієнко та Ніа Кім.
Друге місце вибороли сімейне тріо Скерлетів, солістки Софія
Михайленко та Ольга Сотник.
І місце здобули сімейний дует Володимира та Анни Волошенків,
співачки Єлизавета Титенко і Віталіна Жалдак. Вони отримали сертифікати на
автобусний тур по Україні «Закарпаття – рецепт бадьорості».
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Володарем гран-прі конкурсу стали улюбленці глядачів, талановитий
сімейний дует Владислава та Дениса Бураги, які відправляться у тур по
Україні «Чудеса і нічого більше!».
25-26 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи: ДЮК «Чайка» - рольова гра - урок здоров’я «Вогонь - друг,
вогонь - ворог!»; ДЮК «Старт» – змагання з крос-фіту; ДЮК «Моноліт» –
спортивна програма з армспорту «Сила та здоров’я»; ДЮК «Мрія» – турнір з
таеквондо «Новачок» серед вихованців (СК «Динамо»).
25-27 травня в м. Імст (Австрія) проходив чемпіонат Європи зі
скелелазіння серед юнаків, молоді та юніорів у програмі швидкість та
трудність. У змаганнях брали участь 508 спортсменів із 26 країн Європи,
в тому числі збірна України у складі 12 спортсменів. Кіровоградську область
представляли два юних спортсмени Ярослав Ткач і Ніл Плохов, вихованці
КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького, комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді» та ФСТ «Динамо».
Ярослав Ткач зайняв третє місце в лазінні на швидкість, подолавши
15-метрову стіну за 6,76 сек. (тренер Микола Побережець). Ніл Плохов пробіг
трасу із особистим рекордом 8,90 сек і посів 17 місце (тренер Валентина
Русінова).
25-27 травня в м. Кривому Розі проводився Всеукраїнський турнір
з боротьби греко-римської серед кадетів. Змагання зібрали біля 100 учасників.
Учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Олександр Посунько
став срібним призером змагань у ваговій категорії понад 92 кг. Тренує
спортсмена Микола Горбань.
26 травня в ДЮК «Надія» відділу сім»ї та молоді відбувся відкритий
чемпіонат міста Кропивницького з армспорту. У змаганнях, організованих за
співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького й
обласної федерації армспорту, брали участь 40 спортсменів із чотирьох міст
України.
Кропивницька спортсменка Юлія Маркітан перемогла в змаганні серед
жінок. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями від
організаторів турніру.
26 травня в м. Києві відбувся класифікаційний чемпіонат ДЮСШ № 21
м. Києва з художньої гімнастики «Весняна феєрія». У змаганнях брали участь
170 спортсменок. Учениці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького
Вікторія Черевко, Дар'я Савенко, Анна Присяч завоювали золоті медалі, а їх
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одноклубниця Марія Горова посіла друге місце. Тренує гімнасток Анастасія
Мельнік.
27 травня відбувся Кропивницький півмарафон «Kropyvnytskyi Half
Marathon-2018». Захід організовано біговим аматорським клубом «Kro Run
Club» за сприяння управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького.
Програма спортивного свята включала забіги на 21 км, 10 км, 4,5 км і
благодійний забіг на 1,8 км, а також дитячі старти на 100 м. Перед початком
змагань всі присутні виконали масову розминку. На старт легкоатлетичних
забігів вийшли близько 200 містян та гостей міста. Найдовшу дистанцію в
21км пробігли 45 спортсменів. Серед жінок перемогла Тетяна Король, а серед
чоловіків найкращий результат продемонстрував Дмитро Капінус.
28 травня вихованці дитячо-юнацького клубу «Старт» відділу сім’ї та
молоді разом зі своїми батьками під керівництвом педагога-організатора
клубу Олега Бочарова здійснили туристичний похід козацькими стежками до
с. Бірки Олександрівського району.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 21 по 25 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
40 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
38 попереджень.
Охорона здоров»я
25 травня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося
засідання колегії управління охорони здоров'я на тему: «Про результати
проведення профілактичних оглядів та стан надання медичної допомоги
пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, ветеранам війни,
учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)» за
участю головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих
поліклініками та амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини,
міських позаштатних фахівців управління охорони здоров'я.
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Освіта
25 травня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69
«Кристалик» комбінованого типу начальник управління освіти Лариса
Костенко провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.
Розглянуто питання: про підготовку та організацію літнього
оздоровлення дітей; про підсумки проведення конкурсу «Яскраві зірочки
Кропивницького»; про конкурс-огляд на кращий ігровий майданчик.
25 травня на базі центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти директор ЦМСПС Марцеліна Пахолівецька провела
засідання методичної ради.
Розглянуто питання: про виконання рішень та рекомендацій попередньої
методичної ради; про підготовку та проведення серпневої наради педагогічних
працівників у новому 2018/2019 навчальному році; про схвалення вивчених
досвідів роботи працівниками ЦМСПС, методичних розробок за наслідками
роботи творчих груп та інших методичних напрацювань; про підсумки
проведення міських творчих конкурсів в системі роботи центрів
позашкільного виховання.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

