ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
14 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання: про доцільність
усиновлення – 3; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про
погодження відрахування неповнолітнього з навчального закладу – 1;
про припинення піклування над дитиною – 1; про призначення уповноваженої
особи – 1; про встановлення опіки над дитиною та її майном – 1; про
погодження заяви дитячого будинку «Наш дім» - 1; про затвердження
індивідуальних планів – 2; про надання дозволів – 5.
14 листопада в приміщенні Міської ради міста Кропивницького
відбувся другий тур конкурсу «Посадовець року» за номінаціями «Керівник
року 2018» та «Спеціаліст року 2018».
Учасники конкурсу пройшли перевірку на знання актів законодавства
та нормативних документів щодо служби в органах місцевого
самоврядування, вміння складати діловий документ та розв’язувати
ситуативні завдання.
14 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам, житлових субсидій та пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 15 (призначено - 15); житлових субсидій – 82
(призначено - 38), державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям – 1 (призначено - 1), пільг – 1 (призначено - 1).
14 листопада під головуванням заступника голови Подільської
районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося
засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті
ради.
Розглянуто 43 протоколи, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою
міста.
На 29 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 13 справ закрито та розгляд
однієї справи перенесено на наступне засідання комісії.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
14 листопада в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 12 проведено
«Олімпійський день здоров'я», присвячений 80-й річниці утворення
Кіровоградської області та Всесвітньому дню дитини.
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, брали участь 50 учасників. Юні
спортсмени змагалися у спортивних конкурсах і 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.
14 листопада в ДЮК «Моноліт» комунального закладу «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений
80-й річниці утворення Кіровоградської області та Всесвітньому дню дитини.
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, брали участь 35 учасників. Юні
спортсмени перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської
вікторини та взяли участь у проведені майстер-класу з боксу. Всі учасники
заходу отримали сертифікати, сувеніри та спортивний інвентар від обласного
відділення НОК України.
14 листопада з нагоди Дня студента у приміщенні міської ради
відбулися ігри осіннього сезону ХХІІ міського чемпіонату з гри «Брейн-ринг»
серед студентських та молодіжних команд. Організаторами турніру виступили
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, громадська
організація «Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку»
за підтримки експертів ініціативи «Team Europe Кропивницький».
У чемпіонаті брали участь 8 команд.
Чемпіоном стала команда «Культ Карго» (льотна академія
Національного авіаційного університету), віце-чемпіоном – команда «Феміда»
(ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального
управління»),
другим
віце-чемпіоном
–
команда
«Совенята»
(Центральноукраїнський національний технічний університет). Всі учасники
та переможці отримали подарунки і грамоти від організаторів.
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14 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» - уроки здоров’я на тему: «Чи можна
придбати здоров’я?»; ДЮК «Зоряний»
бесіду з правил етикету
«Як поводитися за столом»; ДЮК «Моноліт» - змагання з армспорту та
бодібілдингу.
14 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи:
№ 11 – урок ввічливості «Як стати чарівником». Діти навчалися правил
гарної поведінки, складали «Словник чемної дитини». Здолавши всі
перешкоди, малюки отримали ключ від країни Ввічливості та Доброти;
№ 19 – FUN party «Місце зустрічі – бібліотека!». Уже п’ятий рік у
листопаді чудові дитячі письменники приїжджають до Кропивницького.
Цього року книгозбірня приймала у себе аж шістьох авторів: добре
впізнаваних Олега Чаклуна, Івана Андрусяка та Олену Горобець, а також
дебютантів – Олену Колінько, Сергія Куцана та Сергія Товстенка.
Діти з нетерпінням чекали зустрічі з улюбленими письменниками, вчили
вірші, малювали ілюстрації та готували сюрпризи. Найбільш очікуваною
книгою була четверта частина популярної серії пригод Мікробота «Мікробот
і Той, кого нема». Також діти із захватом зустріли новинки: «Пташка Пін на
прізвисько Гвін», «Зюзя», «Шпалереон».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
14 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської,
Шульгиних, Шевченка, Гоголя, Волкова, Героїв України, Генерала Жадова,
Вокзальної, Микитенка, Руслана Слободянюка, Київської, СалтиковаЩедріна, Шахтарської, Бобринецький шлях, Садової, Холодноярської,
Короленка, просп. Університетського та провулків Пушкіна, Олексіївського.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
31 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

