ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 11 – 13 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 08 по 12 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 625 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1296 консультацій.
З 08 по 11 січня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 46 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 40 осіб;
підготовки необхідних документів - 6 осіб. Надано 73 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні
психологічні консультування 5 особам.
З 08 по 11 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 17 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 6; усиновлення та опіки — 7; майнових
питань – 4.
Спеціалісти управління брали участь у 3 судових засіданнях (кримінальні
справи відносно неповнолітніх - 2, позбавлення батьківських прав – 1) та
у знайомстві 3-ох дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
з батьками-вихователям.
Діалог влади з народом
11 січня на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник
КП «ЖЕО № 1» Міської ради міста Кропивницького Світлана Ковальова, яка
відповіла на 7 дзвінків з питань: теплопостачання у квартирах житлових
будинків, посипання сумішшю проти ожеледиці прибудинкових територій,
прибирання сміття (обрізаних гілок дерев) з прибудинкових територій.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 05 по 13 січня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив різдвяний
шаховий турнір серед юнаків, дорослих і ветеранів, у якому взяли участь
23 шанувальники шахів. У змаганні чоловіків перше місце завоював учень
НВО № 16 Іван Ковальчук, срібну медаль виборов приватний підприємець
Василь Ляшенко, бронзову медаль - лікар фонду соціального забезпечення
Станіслав Грищенко. Серед юнаків переміг учень гімназії новітніх
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технологій навчання Костянтин Криворог, на другому місці завершив
змагання студент ЦНТУ Артем Кадомець, на третьому - студент
Центральноукраїнського ВПУ імені Миколи Федоровського Антон Негрей.
Серед ветеранів перемогу святкували Юрій Соколов, Анатолій Голодаєв та
Віталій Вишніченко.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також призами від
меценатів.
11 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Промінь» – військово-патріотичний вишкіл «Антитерор» на
базі КЗ «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання;
ДЮК «Ровесник» - пізнавальний урок «Найввічливіший день у світі» до
Всесвітнього дня «Дякую».
12 січня в приміщенні міської ради народні колядки виконав хор,
об'єднавши 500 дітей з усіх музичних шкіл міста, приєднавшись
до Всеукраїнської акції «Нова радість стала».
12 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Надія» – атестація на кольорові пояси з таеквон-до вихованців
ДЮКів «Надія», «Мрія»; ДЮК «Промінь» – зимова атестація «Кращий
з кращих»; ДЮК «Моноліт» – змагання з армспорту «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Скіф» – «Скажемо шкідливим звичкам – ні!»; ДЮК «Гірник» –
знайомство з традиціями українського народу; майстер-клас «Різдв’яні
вечорниці» керівника гуртка ДЮК «Зоряний» в обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського .
13 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» ДЮК «Надія»
проведено атестацію на кольорові пояси з таеквон-до вихованців
ДЮКів «Надія», «Мрія».
13 січня в м. Нікополь відбувалися ігри четвертого туру Всеукраїнської
юнацької баскетбольної ліги України серед юнаків 2007 р. н. Вихованці
тренера-викладача КДЮСШ № 4 Міської ради міста Кропивницького Андрія
Бабенка двічі перемогли однолітків місцевої ДЮСШ з рахунком 68:54 та
64:40, а також два рази обіграли юних баскетболістів СДЮСШОР-5 з міста
Дніпро з рахунком 73:66 та 70:53.
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13 січня в рамках відзначення різдвяних свят проведено спортивнорозважальний захід з вихованцями відділення гімнастики художньої «Тато,
мама, я - спортивна сім'я зимовий сезон». До активного відпочинку
долучилися 6 родин. Діти та батьки змагалися в перегонах на санках.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 08 по 11 січня спеціалістами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького проведено рейди по перевірці санітарного стану
48 вулиць міста. За результатами рейдів складено 32 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 27 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

