ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 23-25 листопада 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 19 по 24 листопада фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1054 звернення від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1677 консультацій.
З 19 по 23 листопада до управління соціальної підтримки населення
звернулись 109 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 68 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 41 особа. Направлено 103 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні
психологічні консультування 13 особам.
З 19 по 23 листопада на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту дітей були 56 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 19; усиновлення та опіки - 14; майнових
питань – 16; визначення порядку зустрічей з дитиною – 7.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 2 сім»ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено 1 акт обстеження житловопобутових умов дітей. Спеціалісти управління брали участь у 19 судових
засіданнях та 2 знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, з кандидатами в усиновлювачі.
Проведено інвентарізацію житла 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, шляхом
проведення обстежень житла, де діти мають право власності або право
користування.
23 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з
питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення
рекомендувати для нагородження: орденом „За заслуги” ІІІ ступеня
з нагоди 80-ї річниці утворення Кіровоградської області Желтобрюха Віктора
Миколайовича, засновника товариства з обмеженою відповідальністю „Заводфірма „Ось”; Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького з нагоди Дня місцевого самоврядування 3-х осіб;
Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького
з нагоди Дня Збройних сил України 1 особу.
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Діалог влади з народом
23 листопада на «гарячій лінії» міського голови чергував міський
голова Андрій Павлович Райкович, який відповів на 8 дзвінків з питань:
теплопостачання у багатоповерхівках міста, посипання сумішшю проти
ожеледиці доріг, тротуарів та прибудинкових територій, ремонту пожежного
гідранту.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
23 листопада в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
- «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний
навчальний заклад» спільними зусиллями 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 України проведено спортивне
свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!». Учні
навчального закладу спробували свої сили у змаганнях із дартсу, шашок,
фрізбі та в спортивних конкурсах на координацію рухів.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
сувеніри від обласного відділення НОК України.
24 листопада в м. Мала Виска відбувся відкритий чемпіонат
Маловисківського дитячо-юнацького центру «Вись» Маловисківської міської
ради з дзюдо серед юнаків та дівчат 2007-2008 р.н., 2009-2010 р.н., 2011 р.н.
У змаганнях брали участь 280 учасників, в т.ч. 31 вихованець комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3». Вихованці
даної спортивної школи завоювали 2 золотих, 3 срібних та 5 бронзових
нагород.
Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями та
цінними подарунками.
23-24 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 8 – караван історій «Невиплакані сльози України». У читальному залі
було підготовлено меморіальну викладку «Пам’ятаємо…» та проведено
меморіальну хвилинку «Сповідаю жалобу сумну». Також було презентовано
медіа-вернісаж «Голод 33-го», де були представлені архівні документи,
ілюстровані матеріали та спогади очевидців тієї страшної трагедії. Наприкінці
заходу був проведений огляд літератури «І пам’яті свіча не згасне…»;
№ 3 – героїчна сторінка «Герої наших днів. Присвячено воїнам АТО».
Учні 7-9-х класів ЗОШ № 20 вшанували пам'ять героїв-земляків, які
віддали своє життя за мирне небо: Олександра Сабади, Юрія Власенка,
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Олексія Волохова, Олександра Кондратова, Сергія Бульдовича, Віктора
Гаркавенка, Романа Майстерюка та інших. Бібліотекарі ознайомили з
учасників заходу з біографіями героїв, провели огляд літератури «Героям
слава!». Також читачі мали змогу здійснити віртуальну подорож по місцях, що
нагадують про життя загиблих;
№ 10 – відеоперегляд «Рідної землі трагічні дні» з нагоди 85-х роковин
голодомору в Україні.
До бібліотеки були запрошені відвідувачі старшого покоління та учні
ЗОШ № 12. Свідки цього страшного лиха поділилися спогадами та думками,
пригадали ті страшні роки свого дитинства. А викладка літератури «Літопис
нашої біди» та відеоперегляд документального фільму «Великий голод»
нікого не залишили байдужими;
№ 18 – історична мандрівка «Трагедія України – Голодомор».
23 листопада управлінням молоді та спорту спільно з Кропивницьким
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено в
ЗОШ № 30 «круглий стіл» на тему: «Булінг в школі: причини, наслідки,
допомога».
23-25 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Зоряний» – запали свічку пам’яті «Душа як вогник
на вікні»; ДЮК «Старт» – виховна година з нагоди Дня пам’яті жертв
голодоморів; ДЮКи «Чайка» та «Гермес» - перегляд документальних фільмів
«Незабуваємо незабутнє» з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів;
ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Моноліт»
– силові естафети для вихованців з армспорту;
ДЮКи «Надія», «Скіф», «Ровесник», «Гірник», «Вогник» - година-реквієм
«Запали свічку» з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів; ДЮКи «Старт» та
«Промінь» – військовий вишкіл вихованців в Чорному лісі.
До Дня пам'яті жертв голодоморів
23 листопада в навчальних закладах міста відбулися тематичні уроки,
лінійки «Не згасне пам’яті свіча». У шкільних бібліотеках були оформлені
виставки літератури «Чорні сторінки історії» до Дня пам'яті жертв
голодоморів.
24 листопада о 10.00 біля пам’ятного знака жертвам голодомору
1932-1933 років на Фортечних валах Кропивницький міський осередок
політичної партії “Національний корпус” організував акцію “Пам'яті жертв
Голодомору”. Кількість учасників — до 10 осіб.
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24 листопада о 15.30 у місті Кропивницькому відбулася хода пам’яті
від Кафедрального собору (перехрестя вул. Великої Перспективної та
пров. Василівського) до пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років
на Фортечних валах, о 16.00 — загальнонаціональна хвилина мовчання,
покладання квітів до зазначеного пам’ятного знака, вшанування пам'яті
загиблих запаленням свічок та панахида, яку відслужили священнослужителі
УПЦ КП спільно зі священнослужителями УАПЦ та УГКЦ.
У заходах брали участь: керівництво області та міста, представники
трудових колективів підприємств, установ, організацій, студенти навчальних
закладів, члени місцевих осередків політичних партій, громадських
організацій, священнослужителі релігійних громад міста. Загальна кількість
учасників — до 500 осіб.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 19 по 23 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
92 вулиці міста. За результатами рейдів складено 78 протоколів про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
33 попередження.
Охорона здоров»я
23 листопада в дитячій поліклініці № 1 відбувся міський семінар на
тему: "Стан підготовки лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста до здачі річного звіту за 2018 рік" за участі заступника
начальника управління охорони здоров»я Лариси Кудрик, міського
позаштатного статистика, заступників головних лікарів з медичної частини та
працівників статистики лікувально - профілактичних закладів комунальної
власності міста.
Освіта
23 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об»єднання № 25 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей”, центр позашкільного виховання «Ліра» відбувся
фінальний етап першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель
року-2019»
у
номінації
«Географія»
для
педагогів
Добровеличківського району та міста Кропивницького.
На цьому етапі учасники продемонстрували уміння розробляти
дослідження та проводити конкурсний урок.
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Рішенням журі переможцем першого (зонального) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року − 2019» у номінації «Географія» стала Реут Катерина
Петрівна, учитель географії комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області».
24 листопада на базі комунального закладу "Навчально-виховне
об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та
юнацької творчості "Оберіг" відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з хімії.
В олімпіаді брали участь 92 учні 7-11-х класів з 30-ти закладів загальної
середньої освіти міста.
24 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з польської мови та літератури .
В олімпіаді брали участь 16 учнів 9-11-х класів із 8-ми закладів загальної
середньої освіти міста.
25 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з математики.
В олімпіаді брали участь 32 учні 4-х класів із 32-х закладів загальної
середньої освіти міста.
25 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 інформатики.
В олімпіаді брали участь 27 учнів 8-11-х класів із 12-ти закладів
загальної середньої освіти міста.
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