ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 03-05 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 30 липня по 03 серпня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1129 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1687 консультацій.
З 30 липня по 03 серпня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 145 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 108 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 37 осіб. Направлено 110 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 30 липня по 03 серпня на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту дітей Міської ради міста
Кропивницького були 35 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 16; усиновлення та опіки - 8; майнових питань – 8; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 3.
Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 5 актів
обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих
обставинах, та 4 – у сім'ях опікунів (підопічних).
Спеціалісти служби брали участь у 7 судових засіданнях.
Діалог влади з народом
03 серпня на «гарячій лінії» міського голови чергувала заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталiя
Дзюба, яка відповіла на 2 дзвінки з питань: замiни вiкон в ясельнiй групi
дитячого садочку та вiдновлення виступiв Кiровоградського академiчного
театру ляльок у дитячих садочках мiста
Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
03 серпня відбулося чергове засідання Громадської ради при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. У роботі
засідання брали участь секретар міської ради Андрі Табалов та керівники
виконавчих органів міської ради.
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Громадська рада розглянула питання: звіти голови Громадської ради
Леоніда Лузана та голів постійних комісій про діяльність Громадської ради
за звітний період; про затвердження плану роботи Громадської ради на 2018
рік та внесення змін до Регламенту Громадської ради.
Крім того, розглянуто низку актуальних для громади питань, а саме:
збереження зелених насаджень у Кропивницькому, наведення ладу із
розміщенням МАФів та інших об’єктів інфраструктури на території
обласного центру та створення при комунальних підприємствах міської ради
наглядових рад.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
03 серпня відправлено на оздоровлення дітей пільгових категорій до
ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорномор'я» (смт Сергіївка, БілгородДністровський район, Одеська область).
03 серпня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС проведено подорож мапою
України «В Україні най-най…». Бібліотекарі спробували візуалізувати деякі
цікаві факти про Україну, створили мультимедійну презентацію, у якій разом
з читачами подорожували мапою України. Багато цікавого почули та
побачили користувачі про різні куточки і факти з історії та сьогодення нашої
Батьківщини, а потім усі із задоволенням брали участь у вікторині «Чи знаєш
ти Україну?».
Завершився пізнавальний захід оглядом книжкових новинок сучасних
українських авторів.
04 серпня у центральній бібліотеці МЦБС було проведено товариські
посиденьки «На всі випадки життя. Корисні поради від А до Я».
Бібліотекарі запросили юних читачів відправитися у подорож на
казковому потязі. Діти познайомилися з бібліотекою, дізналися корисні
поради та взяли участь у різноманітних вікторинах, розвагах та конкурсах.
З великим задоволенням переглянули мультфільми про поради на різні
випадки життя. А на згадку про казкову подорож кожен отримав невеличкий
подарунок.
З 03 по 05 серпня в м. Знам»янці проходили всеукраїнські змагання з
велосипедного спорту на шосе. Велоперегони проводилися серед різних
вікових груп в індивідуальній та груповій гонках, гонці критеріум та зібрали
87 учасників із 10 команд.
Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького
гідно представили наше місто на змаганнях всеукраїнського рівня. В
індивідуальних змаганнях Ангеліна Філева завоювала срібну медаль, а
Володимир Микитюк і Владислава Ладик стали бронзовими призерами. В
груповій гонці Владислава Ладик виборола срібло, а Володимир Микитюк і
Ангеліна Філева посіли треті місця. В гонці критеріум Владислава Ладик
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стала срібною призеркою, а Катерина Воротіленко, Надія Сокур і Володимир
Микитюк вибороли бронзові нагороди.
04-05 серпня у с. Клинці, Кіровоградського району, Кіровоградської
області проведено військово-патріотичне навчання для молоді «Таборівка»
на козачому острові» в рамках Всеукраїнського проекту «Рейд – захист
рідної Землі».
З 02 по 06 серпня в м. Одесі проходив десятий тур чемпіонату України
з волейболу пляжного серед чоловічих команд. Вихованець КДЮСШ № 3
Міської ради міста Кропивницького Ігор Свірідов у парі з рівненчанином
Влалиславом Павлюком посіли друге місце. Тренер команди Маргарита
Кольцова.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 30 липня по 03 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано
48 попереджень.
Охорона здоров»я
03 серпня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося
засідання колегії управління охорони здоров'я Міської ради міста за участю
головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності
міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих
поліклініками, амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини,
міських позаштатних фахівців управління охорони здоров'я.
Розглянуто питання: про підсумки роботи лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста за І півріччя 2018 року; про
епідеміологічну ситуацію в місті та стан імунопрофілактики за І півріччя та
завдання на ІІ півріччя 2018 року.
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