ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 12 – 14 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 08 по 12 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1020 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2342 консультації.
З 08 по 12 жовтня до відділу соціальної підтримки населення
звернулися 106 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії - 70 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги - 36 осіб. Направлено 7 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальних
психологічних консультацій 8 особам (15 годин).
З 08 по 12 жовтня на особистому прийомі у т.в.о.начальника
управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей
було 50 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 22;
усиновлення та опіки - 12; з майнових питань – 9; визначення порядку
зустрічей з дитиною – 7. Відбулося 2 профілактичних рейди; відвідано 4 сім'ї,
які опинилися у складних життєвих обставинах, та складено 3 акти
обстеження.
Спеціалісти управління приймали участь у 10 судових засіданнях
(усиновлення - 3, позбавлення батьківських прав - 7). Працівники управління
приймали участь у знайомстві 3-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування з кандидатами в усиновлювачі та батьками вихователями.
Діалог влади з народом
12 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявника з питань переобладнання пандуса у
неврологічному відділенні міської лікарні № 1 та пільгового проїзду у
міському громадському транспорті.
12 жовтня на «гарячій лінії» міського голови чергував
начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради
Олександр Вергун, який відповів на 10 дзвінків з питань: безкоштовного
проїзду у громадському транспорті дітям віком до 6 років, пільг на проїзд у
громадському транспорті інвалідам ІІІ групи, дотримання затвердженого
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графіку руху водіями маршрутних таксі, автобусу великої місткості з
вулиці Жадова до мікрорайону Миколаївка.
Події суспільно-політичного життя
До Дня захисника України
12 жовтня керівництво міста вшанувало загиблих учасників операції
Об'єднаних сил (АТО ) покладанням квітів до могил воїнів на всіх
кладовищах міста.
12 жовтня відбувся вечір-реквієм “Герої не вмирають”, під час якого
секретар міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін вручили Терещенку
Олександру Григоровичу медаль “Захиснику Вітчизни”. Орденом “За
мужність” III ступеня нагороджено Метлінського Миколу Володимировича
(посмертно). Нагороду отримала дружина героя Світлана Михайлівна.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 жовтня у ДЮСШ № 4 відбулися змагання з баскетболу 3х3,
присвячені Дню захисника України та Дню українського козацтва. Змагання
проводились у двох групах: серед юнаків 2000-2002 р.н. та 2003-2004 р.н.
Ігри проходили у запеклій та цікавій боротьбі. Переможці та призери змагань
нагороджені дипломами від обласного відділення НОК України.
12 жовтня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 відбувся
«Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню захисника України та Дню
українського козацтва. У заході, організованому завдяки співпраці
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
взяли участь 55 учасників. Юні спортсмени змагалися у спортивних
конкурсах, перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської
вікторини. Переможці та призери змагань нагороджені дипломами
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також
отримали призи від обласного відділення НОК України.
12 жовтня у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів
"Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного
виховання "Контакт" відбувся спортивно-патріотичний захід «Козацькі
забави». У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного
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олімпійського комітету України в Кіровоградській області, взяли участь
близько 150 учасників.
12 жовтня вихованці ДЮКів «Чайка» та «Гермес» комунального
закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської
ради міста Кропивницького» поклали квіти до могил воїнів, загиблих у ході
операції Об'єднаних сил (АТО ) на Алеї слави Героям АТО (Рівнянське
кладовище) та побували в музеї 3-го полку спецпризначення.
13 жовтня в м. Кривий Ріг відбулась відкрита першість з гімнастики
художньої «Осінні барви». У змаганнях взяли участь 225 гімнасток, в т.ч.
12 вихованок комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 3». Вихованки спортивної школи завоювали 6 золотих, 1 срібну та
2 бронзові нагороди. Переможці і призери змагань нагороджені дипломами,
медалями та подарунками.
13-14 жовтня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо юнацька спортивна школа № 3» відбувся турнір з тенісу настільного,
присвячений Дню захисника України та Дню українського козацтва.
В змаганнях взяли участь 34 тенісиста. Перше місце серед чоловіків виборов
Акімов Єгор, 2 місце – Кащенко Вадим, 3 місце – Зуболій Ілля; серед жінок
– Моцаренко Ксенія – 1 місце, Маленко Яна – 2 місце, Мішуровська Марія –
3 місце. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та
сувенірами від обласного відділення НОК України.
13 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
ДЮК «Скіф» проведено квест «В пошуках карти Запорізької Січі».
14 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
ДЮК «Надія» проведено спортивно-розважальну програму «Сила та
здоров’я».
15 жовтня на тренувальному полігоні (мікрорайон Балашівка)
проведено військово-патріотичну гру «Юний патріот» за участі вихованців
ДЮКів «Промінь» та «Надія» комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 08 по 12 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході
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якого було здійснено обстеження санітарного стану 67 вулиць. У ході
рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено
49 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення та надано
58 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
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з діяльності виконавчих органів ради
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