ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 27-29 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 23 по 27 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради
м. Кропивницького було 37 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 18; усиновлення та опіки - 9; з майнових питань – 6; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4. Відбулося 2 профілактичних рейди за
участю працівників поліції та міського центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді; складено 4 акти обстеження умов проживання у сім'ях, які
опинилися у складних життєвих обставинах, 1 – у сім'ї опікунів. Також
працівники служби приймали участь у 4-х знайомствах з 7 дітьми-сиротами,
дітьми, позбавленими батьківського піклування з кандидатами в
усиновлювачі.
З 23 по 27 липня до управління соціальної підтримки населення міської
ради звернулось 68 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісій - 47 осіб; з питання підготовки необхідних
документів - 21 особа. Надано 51 письмову відповідь депутатам, громадянам,
організаціям та установам.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 23 по 28 липня на бейсбольному стадіоні ОСДЮШОР-2 «Діамант» в
м. Кропивницькому проходив кваліфікаційний турнір європейської першості
в групі С. За єдину путівку в групу В разом зі збірною України приїхали
поборотися команди Угорщини, Румунії, Грузії та Естонії. Про значимість
цих змагань для України та Кіровоградщини на урочистій церемонії
відкриття чемпіонату Європи говорили перший заступник міністра молоді та
спорту України Ігор Гоцул і голова Кіровоградської обласної державної
адміністрації Сергій Кузьменко. Збірна України стала переможцем групи С
та продовжить боротьбу в групі В за європейською квотою за одну з двох
путівок на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.
З 26 по 29 липня в м. Хмельницький проходив чемпіонат України з
велосипедного спорту на шосе. В змаганнях взяли участь 165 учасників.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1 міської ради» Тесцов Євген, Микитюк Володимир та Зюнзя
Даниїл в командній гонці серед молодших юнаків стали бронзовими
призерами.
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З 27 по 28 липня в м. Кропивницькому проходив VII турнір
з волейболу пляжного серед чоловічих та жіночих команд, присвячений
пам’яті Олександра Костюченка. В змаганнях взяли участь 7 команд юнаків,
8 дорослих і 7 жіночих. Жіночі команди грали на базі комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради», юнаки і
дорослі на базі факультету фізичного виховання. Серед дорослих 1 місце
посіли Матвєєв Антон і Сокуренко Дмитро, серед юнаків 1 місце - Мороз
Максим і Евтягін Михайло, серед жіночих команд 1 місце - Прокопчук
Олександра і Грицюк Наталія. Команди - переможці нагороджені дипломами
та медалями управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького.
27 липня у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС було проведено
ради-поради «Літо, сонце, море, пляж – яку книгу взяв в багаж». Для літнього
читання радили книги на будь-який смак – романи, поезію, літературу для
навчання та інші.
Питання соціально-економічного стану
27 липня міський голова Андрій Райковичй в урочистій обстановці
вручив учням та студентам перші трудові книжки за результатами сезонних
громадських робіт. Подякував дітям за роботу і директор КП “Благоустрій”
Віктор Луценко. Комунальники впродовж всіх чотирьох змін були надійними
і добрими партнерами дітям під час громадських робіт. Загалом у роботах з
благоустрою території міста у чотирьох змінах взяло участь 121 особа.
Учасники проекту отримали свою першу заробітну плату, яка склала від
950 до 1400 гривень за зміну.
27 липня група дітей пільгових категорій вирушила за рахунок коштів
міського бюджету на літній відпочинок та оздоровлення до
«ТОВ «ДЗОВ «Дружба» (с. Войнівка, Олександрійський р-н.).
Ситуація на споживчому ринку
27 липня 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 (біля ринку “Центральний”). В результаті проведення
рейду
спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи за статтею
152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення
правил благоустрою міста). Несанкціонована торгівля, яку здійснювали
50 торгівців, 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.
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Житлово - комунальна сфера
З 23 по 27 липня працівниками спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького обстежено 61 вулицю. Складено 42 протоколи
виписано 53 попередження.
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