ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 16-18 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 12 по 17 листопада фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1057 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1780 консультацій.
З 12 по 16 листопада до управління соціальної підтримки населення
звернулись 130 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 92 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 38 осіб. Направлено 240 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні
психологічні консультування 7 особам.
З 12 по 16 листопада на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту дітей були 55 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 22; усиновлення та опіки - 15; майнових
питань – 14; визначення порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 15 сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено 14 актів обстеження. Спеціалісти
управління брали участь у 19 судових засіданнях. Проведено інвентарізацію
житла 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на обліку служби, шляхом проведення обстежень житла, де діти
мають право власності або право користування.
Діалог влади з народом
16 листопада на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник
директора з капітального будівництва та інвестицій ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА» Анатолій Таран, який відповів на 12 дзвінків з питань:
надання послуг з теплопостачання мешканцям міста, тарифів за надання
послуг з теплопостачання, ліквідації повітряних пробок в системі опалення
багатоквартирних будинків.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
16 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 16 – щоденник пам'яті «Революція Гідності. Ми маємо пам’ятати».
Бібліотекарі розповіли старшокласникам про етапи Революції, основні події
тих днів, запропонували перегляд відео про події, що відбувалися в країні на
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Майдані Незалежності та на сході України. Присутні вшанували пам'ять
загиблих на Майдані і під час ООС (АТО) хвилиною мовчання. Наприкінці
заходу бібліотекарі зробили огляд виставки-вшанування «Навіки слава
Україні, героям слава навіки»;
№ 5 – етикет-клас «У країні Толерантності». Відвідали захід користувачі
бібліотеки середнього шкільного віку. Вони пограли у гру «Оцінка й
самооцінка: чи толерантні ви до оточуючих?», ознайомилися з тематичними
картками «Осягнення емоцій та їх чинників» та викладкою літератури
«Толерантність – запорука людяності».
16 листопада в рамках проведення акції «Зробимо місто зеленим»
спеціалісти управління молоді та спорту спільно зі студентами
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка на чолі з головою студпрофкому Олександром
Самосьєвим висадили молоді хвойні дерева на території біля навчального
корпусу закладу.
17 листопада з нагоди Дня студента управлінням молоді та спорту
спільно з Молодіжною радою при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького проведено в молодіжному клубі «Fusion Club» вечірню
концертно-розважальну програму «Сover party».
17 листопада в м. Черкаси відбувся Відкритий чемпіонат Черкаської
ОСДЮШОР з легкоатлетичного триборства серед юнаків та дівчат
2005-2008 р.н. У змаганнях брали участь 150 учасникiв, в т.ч. 10 вихованців
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2».
Вихованці даної спортивної школи Карандукова Анна, Нiколенок Анна,
Скирда Олександра, Полякова Олександра зайняли 4 мiсця у своïх вiкових
групах.
15-18 листопада в м. Миколаїв відбувся Всеукраїнський турнір з боксу
серед юнаків, присвячений пам’яті заслуженого тренера України
О.П. Григор’єва. У змаганнях брали участь 152 учасники з 11-ти команд.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1» вибороли срібну та 2 бронзові нагороди.
16-18 листопада в м. Черкаси пройшов чемпіонат України з баскетболу
ВЮБЛ-2007 р.н. У змаганнях брали участь чотири команди:
«КДЮСШ м. Світловодськ», «ДЮСШ Миргород», БК «ЧЕРКАСЬКІ
МАВПИ» та «КДЮСШ № 4» (м. Кропивницький). Переможцями стали
вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 4» та вибороли путівку до дивізіону «А».
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16-18 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Гермес» - розважально-ігрова програма «Свято
осені»; ДЮК «Старт» - змагання з силових вправ з нагоди Дня студента;
ДЮК «Ровесник» - майстер-клас з виготовлення подарунків до дня
народження Діда Мороза; ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальна програма
з таеквондо «Сила та здоров’я»; ДЮК «Україна» – лекція на тему: «Філософія
східних єдиноборств»; ДЮК «Гірник» – капусник для вихованців дитячоюнацьких клубів «Гірник» та «Вогник» з нагоди Дня студента; ДЮК «Надія»
– спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я».
18 листопада в спортивній залі «Ікар» проходив турнір з баскетболу,
присвячений Всесвітньому дню дитини. Учасниками змагань були 5 команд.
В запеклій боротьбі перше місце завоювали баскетболісти з команди
«КДЮСШ № 1». Срібні нагороди виборола команда «КДЮСШ № 4». Третє
місце посіли баскетболісти з команди «Ікар».
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 12 по 16 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
81 вулиці міста. За результатами рейдів складено 72 протоколи про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
46 попереджень.
Освіта
16 листопада на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 з
нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку відбувся «круглий стіл»
на тему: «Четверта влада і молодь. Шляхи взаємодії». Учні привітали телерадіожурналістів, кореспондентів місцевих газет, які завітали у школу,
з професійним святом та розповіли про роботу журналістського гуртка, який
багато років діє у школі, про випуск шкільної газети «Alma mater». Газета є
багаторазовим переможцем Всеукраїнських конкурсів шкільних газет різних
років.
Журналісти поділилися досвідом та творчими напрацюваннями з
учнівською молоддю і окреслили шляхи подальшої творчої співпраці.
16 листопада в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії
відбулася посвята п’ятикласників у гімназисти комунального закладу
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«Навчально-виховне
об’єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт».
З вітальними словами до присутніх звернулася директор навчального
закладу Галина Война та вручила учням грамоти за перемогу в олімпіадах,
які проходили у вересні-жовтні 2018 року.
16 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» відбувся
відбірковий етап першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2019» в номінації «Географія».
За результатами конкурсних випробувань визначені переможці:
Реут Катерина Петрівна, учитель географії комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»,
Кондратюк Катерина Іванівна, учитель географії та біології Олексіївського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної
ради Кіровоградської області, Чумак Анастасія Іванівна, учитель географії,
заступник директора комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
№ 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад».
17 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з російської мови та літератури.
В олімпіаді брали участь 34 учні 9-11-х класів з 15-ти закладів загальної
середньої освіти міста Кропивницького.
17 листопада на базі комунального закладу «Навчально виховне
об»єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв» відбувся ІІ (міський) етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.
В олімпіаді брали участь 186 учнів з 39-ти закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.
17 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбувся фінал міських змагань «Спортивне місто –
здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти міста
Кропивницького.
Півтора місяці щосуботи 33 школи Кропивницького боролися за
призовий фонд у 450 тисяч гривень цільової субвенції з державного бюджету
України. Унікальні для України змагання, які об'єднали в кожній команді
вчителів, дітей 4-9-х класів і батьків, визначили володаря головного призу
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- 200 тисяч гривень. Ним вдруге стала збірна команда комунального закладу
„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 –
центр естетичного виховання „Калинка”, яка впевнено випередила решту
фіналістів. Титул віце-чемпіона підтвердила команда комунального закладу
„Навчально-виховний
комплекс
„Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад –
дитячий юнацький центр „Зорецвіт”, яка виборола 100 тисяч гривень.
Учасники з комунального закладу
“Навчально-виховне об’єднання
І-ІІІ ступенів “Мрія”, ставши бронзовими призерами, здобули для своєї школи
50 тисяч гривень. Самовіддано змагалася за перемогу і команда
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, яка стала відкриттям другого
сезону змагань. Їхня боротьба теж принесла результати. Вони в окремих
конкурсах дали бій лідерам, тому 20 тисяч гривень за четверте місце буде
стимулом на наступних змаганнях боротися вже за перемогу.
Крім того, фіналісти проекту отримали сертифікати на 7 тисяч гривень
на придбання спортивного інвентарю в освітні заклади.
На змаганнях були присутні почесні гості: Прем'єр-Міністр України
у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, Міністр молоді та спорту України Ігор
Жданов, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Всі учасники отримали масу задоволення, багато цінних подарунків від
організаторів змагань та головний приз – фінансову винагороду для реалізації
планів закладу освіти.
18 листопада на базі комунального закладу «Навчально виховне
об»єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв» відбувся ІІ (міський) етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови.
В олімпіаді брали участь 47 учнів 8-11-х класів з 15-ти закладів загальної
середньої освіти міста Кропивницького.
18 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з французької мови.
В олімпіаді брали участь 26 учнів 8-11-х класів.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

