ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
11 грудня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
11 грудня 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: з нагоди 80-річчя утворення
Кіровоградської області: Грамотою Верховної Ради України Романів
Людмилу Павлівну, головного лікаря пологового будинку № 1
м. Кропивницького; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Дяченко
Катерину Олексіївну, начальника транспортно-господарської служби
комунального підприємства
„Електротранс”
Міської ради міста
Кропивницького”; відзнакою міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького „За заслуги” ІI ступеня 2-х осіб; Почесною грамотою
міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького 3-х осіб; Почесною
грамотою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди
50-річчя від дня народження Кумпан Світлану Геннадіївну, начальника
відділу інспектування навчальних закладів управління освіти Міської ради
міста Кропивницького; Почесною грамотою міської ради та виконавчого
комітету м. Кропивницького з нагоди Дня енергетика 2-х осіб.
11 грудня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання: про дотримання теплового режиму; про розчищення від
снігу прилеглих територій та посипання протиожиледною сумішшю; про
проект бюджету управління молоді та спорту на 2019 рік; про відзначення
кращих спортсменів та тренерів міста за підсумками 2018 року; про
формування графіків відпусток на 2019 рік; про подання кандидатів до
штатної збірної області та відзначення обласними стипендіями.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи
з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: ДЮК «Скіф» - годину спілкування «Чорнобиль не має
минулого»; ДЮК «Ровесник» - урок пам’яті «Ті, хто врятував наше життя».
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11 грудня в приміщенні міської ради відбулося підведення підсумків
міського конкурсу дитячих малюнків «Я малюю Україну».
11 грудня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи:
№ 2 – правовий дороговказ «Хуліганству – ні!». Учасники заходу
переглянули
відеосюжети
«Сам
собі
адвокат.
Адміністративне
правопорушення»,
«Програма
захисту.
Неповнолітні
злочинці»,
«Правопорушення неповнолітніх та відповідальність». Профілактична бесіда
з представником Національної поліції дала їм можливість правильно
відповісти на запитання правознавчої вікторини;
центральній бібліотеці – правову медіа-гру
«Правовий Олімп».
Тест-гра «Право людини на життя, свободу, недоторканність» дала оцінку
рівня знань законодавства України. На допомогу читачам бібліотекарі
запропонували інформаційну пам’ятку «Правовий захист людини».
11 грудня в комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного
виховання «Калинка» проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений
Дню Збройних сил України.
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 130 учасників.
Юні спортсмени змагалися у спортивних конкурсах, 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.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
11 грудня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції та
працівника поліції проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої
торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”).
На час проведення рейду несанкціонована торгівля була ліквідована.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.
Освіта
11 грудня директор центру методичної та соціально-психологічної
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служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн
нараду з директорами закладів загальної середньої освіти міста.
Розглянуті питання: про підсумки проведення міського етапу конкурсу
«Вчитель року»; про організацію та проведення місячника моральноправового виховання; про підсумки проведення міського етапу Міжнародного
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; аналіз результатів
ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика серед учнів 3-4-х класів; аналіз результатів олімпіадних робіт з
математики серед учнів 4-х класів 2018/2019 н.р.
11 грудня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся
психолого-педагогічний семінар на тему: «Профілактика булінгу» для
педагогів, батьківської громади та учнів закладів загальної середньої освіти.
Під час теоретичної частини семінару виступили: начальник управління
освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко, начальник
Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області
Вадим Гуцул, голова Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Рідне
місто» Катерина Шамардіна, інспектор сектору ювенальної превенції
Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області
Олена Запісочна. Було розглянуто нормативно-правову базу захисту дитини
від насильства, представлено результати анонімного опитування «Насильство
та його прояви в учнівському середовищі» в рамках проекту «Стоп шкільний
террор», визначено шляхи протидії булінгу.
Під час практичної частини заходу обговорили шляхи профілактики
підліткової агресії, розробили покрокові рекомендації щодо запобігання
конфліктів у класному колективі.
11 грудня у приміщенні міської ради відбулася традиційна зустріч
секретаря міської ради Андрія Табалова з представниками учнівського
самоврядування освітніх закладів міста та міським парламентом дітей. Захід
проходив у формі тимбілдінгу на тему: «Якою має бути сучасна молода
людина?».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

