ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
25-27 січня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 21 по 26 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1432 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1819 консультацій.
З 21 по 25 січня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 172 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 100 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 72 особи. Направлено 350 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 21 по 25 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 37 громадян з питань: соціальноправового захисту дітей – 14; усиновлення та опіки - 8; майнових
питань – 10, визначення порядку зустрічей з дитиною – 5.
Проведено 3 профілактичні рейди, відвідано 10 сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, про що складено акти обстеження житловопобутових умов дітей.
Спеціалісти управління брали участь у 24 судових засіданнях.
Діалог влади з народом
25 січня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
КП «ЖЕО № 3» Міської ради міста Кропивницького Олександр Довгаль, який
відповів на 6 дзвінків з питань: прочищення від снігу прибудинкових
територій та теплопостачання у квартирах багатоповерхових будинків.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
25 січня в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14
проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню Соборності
України та 100-річчю проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР.
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 60 школярів.
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Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів школярам про державне свято України – День
Соборності, історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та відомих
спортсменів-олімпійців з Кіровоградщини.
Потім діти змагалися у спортивних конкурсах. Найкращі юні
спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького, а також отримали призи від обласного відділення
НОК України.
25-26 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 8 – історична година «Квіти у полі, там, де Крути». Цікавою та
змістовною була документально-поетична композиція «Ніколи не забути цих
юних душ нескорених політ». Бібліотекарі наголосили, що це не лише день
скорботи за українською молоддю, а й день величі духу української нації. Під
час заходу присутні переглянули документальний фільм «Крути» та взяли
участь у вікторині «Пам’ятай про Крути!». Відповідаючи на запитання гості
давали оцінку тим трагічним подіям та проводили паралель з сьогоденням.
Також юні читачі переглянули книжкову викладку «Крути: перші кіборги»;
№ 12 – година історії «Крути: і сум, і біль, і вічна слава». Присутні
прослухали розповідь про подвиг юних захисників Української Народної
Республіки. А для візуального закріплення дітям було запропоновано
переглянути кадри хроніки того періоду. Звучали в стінах бібліотеки і
поетичні та музичні твори, присвячені трагедії Крут. Усі учасники заходу
вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання;
№ 19 – журнальна 3D-мандрівка «Що поштарик нам приніс». Юні
читайлики ознайомилися з прекрасними дитячими журналами: «Барвінок»,
«Котя», «Країна ангелят», «Колосок», «Почитай-ка», «Професор Крейд»,
«Ромчик» та багатьма іншими, провели журнальну мандрівку «Що поштарик
нам приніс?». Весело та змістовно пройшов бібліотечний урок: діти
відгадували головоломки та шаради, знаходили цікаві факти на сторінках
журналів, ділилися рецептами та читали веселі вірші;
№ 16 – творчий діалог «Світ краси й друкованого слова». Бібліотекарі
запросили читачів на зустріч із земляком, автором чисельних книг,
художником-аматором Валентином Карповим. Ця зустріч мала за мету
познайомити присутніх з творами живопису цієї талановитої людини. Була
представлена фотоекспозиція «Громадська діяльність Валентина Карпова» та
презентовані нові книги автора;
№ 18 – молодіжна вахта «Хоробрі серця України». Організатори заходу
розповіли молоді про бій під Крутами, а біля виставки літератури усі учасники
заходу зі свічками в руках вшанували пам'ять героїв Крут хвилиною мовчання.
26 січня в спортивній залі за адресою: вул. Волкова, 26 відбулась
відкрита першість КЗ «КДЮСШ № 2» з тхеквондо ВТФ серед усіх вікових
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груп. В змаганнях брали участь 40 спортсменів. Вихованці даної спортивної
школи посіли 12 перших, 8 других та 10 третіх місць.
25-27 січня в залі «Нокаут» (ЗАО «Акустика») відбувся чемпіонат
області з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н, та юнаків 2005-2006 р.н.
В змаганнях брали участь 56 учасників з 6-ти команд. Вихованці комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» серед юніорів
2003-2004 р.н. зайняли 5 перших, 8 других та одне третє місця; серед юнаків
2005-2006 р.н. - 10 перших, 7 других та одне третє місця.
25-27 січня в м. Дніпрі відбулась V Відкрита першість СК «Зевс»
з художньої гімнастики, присвячена пам`яті тренера Колесової Л.І.
В змаганнях брали участь 600 учасниць з 40 команд, в т.ч. 5 гімнасток
КЗ «КДЮСШ № 3». Юні гімнастки даної спортивної школи зайняли одне
перше, 2 третіх та 2 четвертих місця.
25-27 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – хвилина пам’яті «Голокост – злочин
проти людства», перегляд документальних фото;
ДЮК «Зоряний» –
виставка репродукцій картин «Національні костюми регіонів України»;
ДЮК «Промінь» – інтерактивне тренування «Темні поверхи», майстер-клас
з володіння зброєю, тактичне тренування, марш-кидок «Зимові ігри»;
ДЮК «Моноліт» – змагання з армспорту
«Сила та здоров’я»;
ДЮКи «Мрія» та «Надія» – змагання з таеквон-до «Сила та здоров’я».
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
27 січня о 12.00 по вул. Віктора Чміленка, 90/40 (територія Великої
хоральної синагоги) з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
відбулися мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятного знака жертвам
Голокосту.
У заходах брали участь: представники Кіровоградської обласної
державної адміністрації, Міської ради міста Кропивницького, члени єврейської
громади міста Кропивницького, представники вірменської та болгарської
громад, громадські активісти. Кількість учасників — до 30 осіб.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голокосту.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 21 по 25 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради міста
Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
38 вулицях міста. За результатами рейдів складено 42 протоколи про
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порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 74 попередження.
Охорона здоров»я
25 січня у дитячій міській поліклініці № 1 відбулася нарада з
керівниками закладів медичної служби цивільного захисту м. Кропивницького
на тему: «Підсумки роботи служби цивільного захисту у 2018 році та
визначення завдань на 2019 рік».
Освіта
25 січня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
директор ЦМСПС Марцеліна Пахолівецька провела IV засідання методичної
ради.
Розглянуті питання: про виконання рішень та рекомендацій
попереднього засідання методичної ради; про підсумки проведення міського
етапу конкурсу «Вчитель року-2019»; про підсумки проведення січневої
Інтернет-конференції «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського –
невичерпне джерело духовного розвитку» з нагоди 100-річчя від дня
народження видатного педагога; про підсумки підвищення кваліфікації
педагогічних працівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах
при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» в
2018 році; про результати міських етапів Всеукраїнських олімпіад з
навчальних предметів.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

