ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 28– 30 вересня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 24 по 29 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 945 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
2129 консультацій.
З 24 по 28 вересня до управління соціальної підтримки населення
звернулась 91 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 61 особа; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 30 осіб. Направлено 6 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні
психологічні консультування 12 особам.
З 24 по 28 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького були
50 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 22; усиновлення
та опіки - 12; майнових питань – 9; визначення порядку зустрічей
з дитиною – 7.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 6 сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено 5 актів обстеження.
Спеціалісти управління брали участь у 4 судових засіданнях.
28 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось фінальне
засідання журі конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського
простору площі Героїв Майдану.
Журі вирішило визначити відразу кілька кращих проектних
пропозицій, автори яких найбільш влучно передали у своїх роботах суть
знакової для українців історичної події. Для фінального обговорення обрали
чотири проекти, після чого члени журі висловили своє бачення щодо
реалізації кожного з них.
Одностайно було вирішено, що першу премію не присуджуватимуть
жодному проекту, оскільки авторами не було дотримано усіх умов конкурсу.
Відзначено два найкращих, на думку журі, проекти. Перший - архітектурноскульптурна композиція у вигляді палаючої свічки, посеред якої зображено
фігури учасників Революції Гідності, а над ними разом із полум’ям
здіймаються душі їхніх побратимів. Другий проект - інсталяція із силуетами
майданівців. За задумом автора, вона має бути прохідною, щоб зупинившись,
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кожен зміг себе відчути у центрі тих подій. Обидва проекти визнали гідними
2-ї премії, їх автори отримають по 20 тисяч гривень. Подальшу долю
проектів та їх реалізацію будуть обговорювати додатково на загальній
зустрічі з членами журі. Третє місце і грошову винагороду у розмірі 10 тисяч
гривень було присуджено проекту “Міська площа для всіх і кожного”. Крім
того, журі відзначило заохочувальними преміями авторів трьох пропозицій
оновлення громадського простору площі Героїв Майдану. Кожен із них
отримає по
3 тисячі гривень.
Діалог влади з народом
28 вересня міський голова Андрій Райкович зустрівся з жителями
вулиці Родімцева, які зверталися під час особистого прийому зі скаргою на
підтоплення дворів під час дощу.
Андрій Райкович разом із начальником Головного управління житловокомунального господарства Віктором Кухаренком особисто виїхав на
обстеження території, аби визначитись з алгоритмом дій. Міський голова
поставив завдання негайно взятися за вирішення проблеми, адже
наближається сезон дощів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
28 вересня з нагоди Дня усиновлення проведено Всеукраїнську акціюфлешмоб «Усиновлення – це любов назавжди» за участю дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування. В заході брала участь заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталя Дзюба,
яка вручила подарунки переможцям фотоконкурсу «Ми, діти твої
Кропивницький». Під час розважального заходу дітям дарували повітряні
кульки та пригощали смаколиками.
28-29 вересня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Чайка» - слайд-шоу на тему: «Творчість
Айвазовського» з нвгоди Всесвітнього дня моря; уроки здоров’я на тему:
«Переваги здорового способу життя»; ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальна
програма «Сила та здоров’я»; навчально-тренувальний збір з таеквондо
вихованців клубів «Надія» та «Мрія».
29 вересня у бібліотеках-філіях № 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18,19 МЦБС
проведено день відкритих дверей, приурочений до Всеукраїнського дня
бібліотек.
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29 вересня
на території Фортечних валів відбулись військовоспортивні змагання серед молоді «Бойова двійка» в рамках чемпіонату
України з військово-спортивного хортингу
28-30 вересня в м. Дніпрі проходив командний чемпiонат Украïни з
легкої атлетики серед юнаків 2001 р.н. і молодших. У змаганнях брали участь
640 учасникiв. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 1 міської ради» Діжков Вадим в бігі на 2000 м
з перешкодами посів друге мiсце.
30 вересня в м. Запоріжжі відбувся Всеукраїнський турнір з художньої
гімнастики «Олімпійські надії». У змаганнях брали участь 216 гімнасток з
16-ти команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 1 міської ради» Савенко Дарья, Присяч Анна,
Михальська Кіра, Кишлян Єва, Горова Марія посіли перші місця.
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями,
кубками та пам’ятними подарунками.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 24 по 28 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
58 вулицях міста. За результатами рейдів складено 42 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 55 попереджень.
Підприємництво
28 вересня в рамках ділової програми Міжнародної агропромислової
виставки «АГРОЕКСПО – 2018» проведено галузеву сесію «Ресторанний та
готельний бізнес: індустрія гостинності» Муніципального інвестиційного
форуму «TIME to INVEST», яка об'єднала професіоналів індустрії
гостинності, експертів консалтингу міста, області та України.
Організаторами заходу виступили Міська рада міста Кропивницького
спільно з Клубом рестораторів міста Кропивницького.
Учасники форуму, серед яких готельєри та ресторатори, власники і
топ-менеджери закладів громадського харчування та готелів, студенти
профільних навчальних закладів та журналісти, соціальні підприємці і
громадські діячі, обговорили сучасні тенденції та креативні новинки
готельно-ресторанної галузі, шляхи підвищення ефективності закладу,
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обмінялися практичним досвідом, отримали ексклюзивну експертну
інформацію.
Теоретична частина заходу була доповнена міні-виставкою рішень для
готельного та ресторанного бізнесу, а також дефіле моделей одягу
ТМ "ІТА Dream" та шоу від балету "Три з половиною", які мали великий
успіх серед гостей та учасників форуму.
Освіта
28 вересня в закладах загальної середньої освіти міста з нагоди
77-х роковин трагедії Бабиного Яру відбулися виховні години, тематичні
уроки, відкриті дискусії-обговорення.
28 вересня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52
«Казковий» методист відділу методичного забезпечення кадрової політики
управління освіти Валентина Лихацька провела нараду з керівниками
закладів дошкільної освіти.
Розглянуті питання: про аналіз мережі закладів дошкільної освіти на
2018/2019 навчальний рік; про презентацію класу Монтессорі в дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) № 72 «Гномик» комбінованого типу.

Заступник начальника
організаційцного відділу
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