ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 21-23 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 17 по 22 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1214 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
2011 консультацій.
З 17 по 21 вересня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 110 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 67 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 43 особи. Направлено 14 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні
психологічні консультування 15 особам.
З 17 по 21 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту дітей було 42 громадянина з питань: соціальноправового захисту дітей – 18; усиновлення та опіки - 10; майнових питань – 8;
визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.
Спеціалісти управління брали участь у 6 судових засіданнях та
4 профілактичних рейдах, під час яких відвідали 11 сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах.
Діалог влади з народом
21 вересня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
Головного управління житлово-комунального господарства Віктор
Кухаренко, який відповів на 12 дзвінків з питань: нанесення дорожньої
розмітки, встановлення світлофорів, заміни труб каналізаційної мережі у
підвальному приміщенні житлового будинку, заміни труби водопостачання,
капітального ремонту покрівлі житлового будинку, відновлення роботи ліфту
багатоповерхівки, встановлення знаків «проїзд заборонено», встановлення
громовідводу, заміни зовнішньої системи водовідведення на будинку, а також
була внесена пропозиція стосовно співпраці з Кременчуцьким асфальтним
заводом.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 19 по 23 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходили змагання
чемпіонату області з шахів. У змаганнях брали участь 28 шахістів.
Набравши сім балів із семи можливих звання чемпіона області завоював
вихованець КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Богдан Басько.
Срібну медаль завоював представник міста Долинська Віталій Пройдак.
Бронзовим призером став кропивничанин Антон Петушинський.
Переможець змагань буде представляти нашу область на чемпіонаті
України з шахів, який відбудеться в м. Кременчуці наступного місяця.
З 19 по 23 вересня в м. Харкові проходили чергові етапи чемпіонату
України з велосипедного спорту. Велоперегони проводилися у дисциплінах
маунтенбайк, шорт-трек і крос-кантрі та зібрали 135 учасників із 13 команд.
Велосипедистки КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького
Ангеліна Філева і Владислава Ладик завоювали по срібній та бронзовій
нагороді кожна.
21 вересня у бібліотеці-філії № 7 МЦБС було проведено медіа-огляд
літератури «Обираємо професію крок за кроком». У заході брали участь
студенти та учні старших класів. Завідуюча філією провела бесіду на тему:
«Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху». Присутні брали
участь у профорієнтаційні грі «Угадай професію» та преглянули відеофільм
«Хто допоможе у виборі професій?».
21-22 вересня в спортивній залі факультету фізичного виховання
ЦДПУ ім. Володимира Винниченка проводився чемпіонат міста з художньої
гімнастики. У змаганнях брали участь 70 спортсменок, у т. ч. 50 гімнасток
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Учениці даної спортивної
школи завоювали 6 золотих, 7 срібних і 6 бронзових нагород.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
21-22 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання відділу
сім’ї та молоді проведено заходи: ДЮК «Чайка» - урок ввічливості на тему:
«Любов до людини починається з любові до самого себе»; ДЮК «Ровесник»
– інформаційно-просвітницький дайджест з нагоди Дня миру «Я віддаю свій
голос за мир»; ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальна програма «Сила та
здоров’я»; ДЮК «Скіф» – книжкова виставка до Дня партизанської слави
«Велич народного подвигу».
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22 вересня вихованці ДЮКів «Вогник» та «Гірник» відвідали музей
хореографії, що знаходиться на території державного заповіднику-музею
І. К. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір Надія».
21-23 вересня в м. Світловодську проходила відкрита першість
спортивного клубу «Легіон» з боксу. Змагання зібрали 160 спортсменів із
23 команд. Учні КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Артур
Збунь і Юрій Пащенко завоювали золоті медалі, а їх одноклубники Назар
Симогулов, Артем Старостін, Олександр Черба стали срібними призерами
змагань.
Тренують кропивницьких боксерів Володимир Панченко, Валентина
Бондарь і Павло Лодига.
21-23 вересня в м. Южному проходила відкрита першість міста з
художньої гімнастики «Перлина Южного». Турнір зібрав 280 учасниць,
у т. ч. 13 гімнасток КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Учениці
даної спортивної школи Анна Безверха і Катерина Міщук стали переможцями
змагань, а їх одноклубниці завоювали 9 срібних і 2 бронзові нагороди.
Тренують юних гімнасток Ольга Гейдарова, Людмила Виноградова,
Марія Костанді.
22-23 вересня в м. Черкасах проводився чемпiонат Украïни з
естафетного бігу. Учасниками змагань стали біля 400 атлетів із усіх регіонів
України. Команда КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького, за яку
виступали Евген Царенко, Вiталiй Пархоменко, Григорiй Федоровський та
Вадим Скворцов, завоювала звання чемпіонів України з естафетного бігу
4 по 100 метрів.
Тренує кропивницьких легкоатлетів В’ячеслав Нищименко.
До Дня партизанської слави
21 вересня з нагоди Дня партизанської слави відбулося покладання квітів
на меморіальному комплексі “Фортечні вали”. У заходах брали участь: міський
голова Райкович А. П., секретар міської ради Табалов А. О., заступники
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосін О. В. та
Дзюба Н. Є., представники громадських об'єднань ветеранів, громадськість
міста.
Керівництво міста привітало 7 партизан за місцем проживання зі святом,
вручили квіти та матеріальну допомогу по 3000 грн кожному.
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21 вересня в рамках відзначення Дня партизанської слави та Дня
ветерана в закладах освіти міста відбулися тематичні уроки, лекції, бесіди
з історії підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни,
патріотичні та спортивні акції серед учнівської молоді.
Також проведено виховні години, години спілкування, спрямовані на
виховання поваги до людей старшого покоління. В шкільних бібліотеках були
розгорнуті виставки документів, друкованих видань, фотоматеріалів,
присвячених історії підпільно-партизанського руху.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 17 по 21 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
53 вулицях міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 66 попереджень.
Охорона здоров»я
21 вересня у приміщенні актового залу КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» відбувся семінар для лікарів на тему: «Інноваційні
технології в лікуванні хронічного алергічного риніту. Оперативне лікування
вазомоторного риніту з використанням хірургічних діодних лазерів».
Освіта
21 вересня в комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса Костенко
провела колегію управління освіти Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуто питання: про підсумки закінчення 2017/2018 навчального
року, результати ЗНО та ДПА; про підсумки відпочинку та оздоровлення
учнів та вихованців закладів освіти міста влітку 2018 року; про підсумки
роботи Центру методичної та соціально-психологічної служби управління
освіти за 2017/2018 навчальний рік; про підсумки підготовки навчальних
закладів до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019 навчального року; про відзначення керівників закладів
освіти щорічною винагородою за сумлінну працю та зразкове виконання
службових обов’язків; про виконання попередніх рішень колегії.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

