ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 26– 28 жовтня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 22 по 27 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1199 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 2165 консультацій.
З 22 по 26 жовтня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 124 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 89 осіб; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 35 осіб. Направлено 5 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні психологічні консультування 13 особам.
З 22 по 26 жовтня на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту дітей були 45 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 18; усиновлення та опіки - 11; майнових
питань – 8; визначення порядку зустрічей з дитиною – 8.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 7 сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено 5 актів обстеження. Одну дитину
вилучено із сім'ї та тимчасово влаштовано до комунального закладу «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради.
Спеціалісти управління брали участь у 9-ти судових засіданнях та
у знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з прийомними батьками.
26 жовтня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся
спільний брифінг міського голови міста Андрія Райковича та народного
депутата України від міста Кропивницького Костянтина Яриніча.
Мова йшла про перспективи реалізації стратегічних планів соціальноекономічного розвитку Кропивницького та засади формування міського
бюджету на 2019 рік.
26 жовтня міський голова Андрій Райкович провів робочу зустріч з
народним депутатом України Романом Семенухою.
Очільник міста і народний депутат обговорили перспективи
формування бюджету міста та будівництво житла в обласному центрі.
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Діалог влади з народом
26 жовтня на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник
управління охорони здоров’я Оксана Макарук , яка відповіла на 12 дзвінків з
питань: наявності інсуліну в аптеках міста, дії програми «Доступні ліки».
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25-26 жовтня в спортивному клубі «The Ring» міста Кропивницького
проходив чемпіонат області та відкрита першість ОСДЮСШОР-2 з боксу
серед молоді. Змагання зібрали біля 100 учасників. Вихованці КДЮСШ № 1
Міської ради міста Кропивницького завоювали 2 золоті та 8 срібних нагород.
26 жовтня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 1 – година вшанування «Подвиг безсмертний – пам'ять нетлінна».
В цікавій і змістовній формі бібліотекарі прагнули донести до користувачів
необхідну інформацію про трагізм війни, як нелегко дісталася перемога
нашому народу. До уваги читачів була запропонована книжкова викладка
«Рокам ніколи з пам’яті не стерти»;
№ 5 – день бібліографії «Сучасна українська книга». Відбулося голосне
читання розділів з книги І. Андрусяка «Вісім днів із життя Бурундука», огляд
літератури з книжкової виставки «Українська книга мого формату», що
продовжує знайомство з українською літературою; огляд журналів «Вечірня
казка» та «Країна знань». Читачі ознайомилися з рекомендаційним списком
«Бюро літературних новинок».
26-28 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: «ДЮКи «Чайка», «Гермес» - фотовиставка «Нам не
потрібна війна»; ДЮК «Старт» – товариська зустріч з кікбоксингу серед
вихованців
ДЮКів «Старт» та «Промінь»; ДЮК «Мрія» спортивно-розважальна програма з таеквондо «Сила та здоров’я» з нагоди
Дня визволення України від фашистських загарбників; ДЮК «Моноліт» спортивно-розважальна програма з армспорту «Сила та здоров’я» з нагоди
Дня визволення України від фашистських загарбників; ДЮК «Промінь» змагання з тактики та ведення стрільби «Тактик» з нагоди Дня визволення
України від фашистських загарбників; ДЮК «Надія» – спортивнорозважальна програма з таеквондо «Сила та здоров’я» з нагоди Дня
визволення України від фашистських загарбників.
27 жовтня в спортивному клубі «Енергоспорт» проводився відкритий
турнір з художньої гімнастики «Чарівниця 2018». У змаганнях брали участь

3

120 спортсменок, у т. ч. 30 гімнасток КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького. Вихованки даної спортивної школи завоювали 11 золотих,
10 срібних і 5 бронзових нагород.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
27 жовтня в м. Запоріжжі проходив всеукраїнський турнір з
гімнастики художньої «Дюймовочка». У змаганнях брали участь 149
спортсменок із
9 команд. Учениця КДЮСШ № 3 Міської ради
міста Кропивницького Вікторія Непорожня перемогла серед гімнасток 2008
р. н., а її одноклубниці завоювали 2 срібні та 3 бронзові медалі. Тренує
кропивницьких спортсменок Вікторія Фесюк.
27 жовтня в м. Черкаси відбувався відкритий чемпіонат місцевої
КДЮСШ № 1 з художньої гімнастики «Le-Di Cup», який зібрав спортсменок
із 9 команд. Представниці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького,
яких тренує Світлана Заблодська, вибороли 2 срібні та одну бронзову
нагороди.
27-28 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання
ЦДПУ імені Володимира Винниченка відбулися матчі першого туру
чемпіонату України з баскетболу серед команд Першої ліги. Баскетбольний
клуб «ЗОТОЛОЙ ВЕК-2 ФФВ-ДЮСШ-4» (м. Кропивницький) зустрічався з
командою «Інваспорт-2 ДОС-ДЮСШ» (м. Дніпро). Кропивницька команда
двічі перемогла з рахунком 68:61 та 76:61. За нашу команду виступають
вихованці КДЮСШ № 4 Міської ради міста Кропивницького: Руслан
Фортуна, Євген Саламаха, Іван Рибченко, Ярослав Поярков, Артем Мизь.
27-28 жовтня в гаю Десантників м. Кропивницького проводився
чемпіонат України та відкрита першість КДЮСШ № 1 з велосипедного
спорту (крос). Змагання проводилися серед різних вікових категорій у
груповій гонці й естафеті та зібрали 214 учасників із 22 команд.
Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького
гідно представили наше місто в естафетній гонці чемпіонату України. Так, у
змаганні чоловіків переможцями стали: Владислав Шутко, Антон Пустовіт,
Костянтин Дахновський, Артем Шевцов. Серед юніорів срібні медалі
завоювали: Денис Шевченко, Андрій Довгонюк, Андрій Пташинський, Назар
Коношко. У змаганні юнаків перемогли: Іван Калмиков, Даниїл Зюнзя,
Антон Гладкий, Артур Константинополя. Серед дівчат тріумфували:
Владислава Ладик, Вікторія Смірнова, Єлизавета Воротіленко.
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До 74-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
26 жовтня на військово-меморіальному комплексі «Фортечні вали»
відбулося покладання квітів з нагоди 74-ї річниці визволення України від
нацистських загарбників за участю керівників міста і області, представників
громадських організацій, військовослужбовців та містян.
До Дня автомобіліста і дорожника
26 жовтня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького
відбулися урочистості з нагоди Дня автомобіліста і дорожника. Кращих
працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства міста з їх
професійним святом вітали міський голова Андрій Райкович, секретар
міської ради Андрій Табалов, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін та виконуючий обов’язки
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Віктор Кухаренко.
Після теплих слів привітань Андрій Райкович та Андрій Табалов
виконали почесну місію і нагородили кращих працівників галузі відзнаками
міської ради та її виконавчого комітету.
З нагоди професійного свята для учасників урочистостей лунали
музичні вітання від вихованців дошкільного навчального закладу № 60
«Ягідка», хореографічних колективів “Світанок” та “Анюта” і міського
професійного духового оркестра.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 22 по 26 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
67 вулицях міста. За результатами рейдів складено 45 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 46 попереджень.
Охорона здоров»я
26 жовтня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулася
колегія управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького за
участю головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих
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поліклініками, амбулаторіями загальної практики-сімейної
міських позаштатних фахівців управління охорони здоров'я.

медицини,

Розглянуті питання: про підсумки роботи закладів охорони здоров`я
міста за ІІІ квартал 2018 року; про стан роботи зі зверненнями громадян; про
стан виконавчої дисципліни в лікувально-профілактичних закладах
комунальної власності міста.
Освіта
26 жовтня в закладах позашкільної освіти міста з нагоди 74-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 81-х роковин Великого
терору - масових політичних репресій 1937-1938 років проведено
різноманітні тематичні заходи, а саме: виховні години, уроки історії, лекторії,
засідання гуртків.
26 жовтня на базі комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Вишенька» методист відділу
методичного забезпечення кадрової політики управління освіти Валентина
Лихацька провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.
Розглянуто питання про стан проходження опалювального сезону.
26 жовтня на базі комунального закладу «Станція юних техніків»
відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів
«Моя Україна!».
На конкурс було надіслано 117 робіт. Журі оцінювало роботи юних
фотоаматорів у 3-х вікових категоріях за 10-ма номінаціями, а саме: портрет,
архітектура, натюрморт, пейзаж, хроніка навчального життя, об'єкти живої
природи, світ захоплень, вільна тема, флора-фауна, позажанрове фото.
За результатами конкурсу журі визначило переможців.
27 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка продовжувався перший етап міських змагань
«Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти
міста Кропивницького.
У четвертому змагальному дні брали участь 7 команд. Переможцями
стали команди:
КЗ „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка”,
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, КЗ „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл»,
центр позашкільного виховання».
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10 листопада 2018 року відбудеться півфінальний етап змагань, в якому
візьмуть участь 12 кращих команд закладів освіти міста - переможців
першого етапу.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

