ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 30 листопада – 02 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 26 листопада по 01 грудня фахівцями Центру надання
адміністративних послуг було прийнято 876 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1667 консультацій.
З 26 по 30 листопада до управління соціальної підтримки населення
звернулись 153 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 53 особи; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 100 осіб. Направлено 277 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано
індивідуальні психологічні консультування 9 особам.
З 26 по 30 листопада на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту дітей були 49 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 15; усиновлення та опіки - 14; майнових
питань – 14; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 4 сім»ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах, складено 3 акти обстеження житловопобутових умов дітей. Спеціалісти управління брали участь у 14 судових
засіданнях.
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.
Діалог влади з народом
30 листопада на «гарячій лінії» міського голови чергувала заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба,
яка відповіла на 8 дзвінків з питань: теплопостачання в закладах загальної
середньої та дошкільної освіти, заміни вікон у закладі дошкільної освіти,
пільг на придбання лікарських засобів, благодійних внесків у лікарнях міста.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
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З 30 листопада по 02 грудня в м. Біла Церква проходив міжнародний
турнір з гімнастики художньої "Принцесса Либідь". В змаганнях брали
участь
19 команд з України, команда з Молдови та команда з Білорусі, загалом
близько 450 гімнасток. Вихованки комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Кишлян Кіра та Безверха Аня
вибороли бронзові нагороди.
З 30 листопада по 02 грудня в комунальному закладі «Об’єднання
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького» проведено заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» –
встановлення вихованцями годівниць для птахів; ДЮК «Промінь» – зустріч
з видатними спортсменами Кіровоградщини з хортингу з нагоди відзначення
80-ї річниці утворення Кіровоградської області; ДЮК «Надія» – виховний
захід «Видатні спортсмени Кіровоградщини» з нагоди відзначення
80-ї річниці утворення Кіровоградської області; ДЮК «Мрія» – спортивнорозважальна програма «Сила та здоров’я», зустріч з видатними
спортсменами Кіровоградщини з таеквон-до з нагоди відзначення 80-ї
річниці утворення Кіровоградської області; ДЮК «Скіф» – перегляд і
обговорення змісту відеоролику «СНІД» з нагоди Дня боротьби зі СНІДом;
ДЮК «Гірник» – додаткові заняття з хореографії (підготовка до участі у
Національному фестивалі таланту та грації «Перлина Країни 2018», м. Київ).
01 грудня в м. Кам’янське відбувся відкритий чемпіонат ДЮСШ-1
«Sports Kids Cup» з тхеквондо ВТФ. В змаганнях брали участь 170 учасників
із трьох міст - Кам’янське, Кропивницкий, Нікополь. Вихованці
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2»
вибороли
4 перших, 3 других та одне третє місця.
01-02 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 дитячий юнацький центр «Лідер» пройшов чемпіонат КДЮСШ № 3 з
волейболу.
В змаганнях брали участь 8 команд. Вихованці
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
Меркулов Ігор та Крамаренко Аліна посіли 1 місце, Муленков Андрій та
Рибалко Діана зайняли 2 місце, Мороз Максим та Шевченко Наталія зайняли
3 місце.
До Міжнародного дня людей з інвалідністю
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29 листопада в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній
школі олімпійського резерву «Надія» відбулися змагання з плавання серед
спортсменів з вадами слуху, зору та ураженням опорного руху з нагоди
Міжнародного дня людей з інвалідністю. В змаганнях брали участь збірні
команди міст Кіровоградської області. Кропивницькі спортсмени вдало
виступили на змаганнях, завоювавши загалом 15 медалей (Деревінській
Андрій - 1 золоту нагороду, Свідерська Ольга - 2 золоті нагороди,
Тарасенко Дар'я - 2 золоті нагороди, Терещенко Ірина - 1 золоту та 1 срібну
нагороди, Хрипта Денис - 2 золоті нагороди, Волосюк Владислав - 2 золоті та
1 срібну нагороди, Дяченко Валерія - 3 золоті нагороди).
Переможці та призери були нагороджені дипломами Кіровоградського
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
30 листопада з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю
управлінням з питань захисту дітей проведено захід з дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особливими потребами за
участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Наталії Дзюби. Трьом опікунам дітей зазначеної категорії вручено
Подяки управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького, а 25 дітям - подарунки.
30 листопада з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Наталія Дзюба вручила грошову допомогу 55 членам міської громадської
організації “Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС” по 1000 грн
кожному.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 26 по 30 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
87 вулицям міста. За результатами рейдів складено 64 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 41 попередження.
Освіта
30 листопада в приміщенні бізнес-центру «Єлисаветград» відбувся
семінар «Благодійність в освіті – у законному руслі» за участю керівників
закладів освіти.
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Розглянуті питання: про благодійний внесок та його місце в бюджеті
закладу; про законні форми взаємодії батьків з закладами освіти; про
громадське самоврядування та його можливості; про вплив на процеси, які
відбуваються у закладі освіти.
30 листопада директор центру методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі он-лайн
нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста з
навчально-виховної роботи.
Розглянуті питання: про організацію проведення тренінгу з підвищення
фахового рівня педагогів; про організацію проведення інтернет-конференцій.
01 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний
центр» відбувся
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології.
В олімпіаді брали участь 104 учні 8-11-х класів з 29-ти закладів
загальної середньої освіти міста Кропивницького.
02 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 дитячий юнацький центр «Сузір'я» відбувся II (міський) етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з трудового навчання (обслуговуючі та технічні види
праці).
В олімпіаді брали участь 34 учні 9-х та 11-х класів з 16-ти закладів
загальної середньої освіти.

Начальник організаційного відділу

О.Разуменко

