ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
01-03 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 28 січня по 02 лютого фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1307 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 2143 консультації.
З 28 по 01 лютого до управління соціальної підтримки населення
звернулись 257 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 143 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 114 осіб. Направлено 115 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 28 січня по 01 лютого на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 54 громадянина з
питань: соціально-правового захисту дітей – 11; усиновлення та опіки - 24;
майнових питань – 15, визначення порядку участі у вихованні дитини – 5.
Проведено профілактичний рейд, складено 2 акти обстеження житловопобутових умов дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах,
та підопічної дитини.
Спеціалісти управління брали участь у 16 судових засіданнях та у
знайомстві опікуна з двома дітьми, однієї прийомної сім»ї з двома дітьми та
у вибутті двох дітей в сім»ю опікуна.
Діалог влади з народом
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
01 лютого в м. Херсоні відбувся чемпіонат України з самбо серед
юнаків 2001-2002 р.н. У змаганнях брали участь 287 учасників з 27 областей.
Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 3» Максим Білінський посів ІІІ місце у своїй ваговій категорії.
02 лютого у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено хвилину пам'яті «Афганістан:
30 років потому». Читачі переглянули книги з виставки «Афганістан –
пам’ять священна» та відео презентацію про історію і сучасність
Афганістану.
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01-03 лютого на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий чемпіонат
міста Кропивницького з тенісу настільного. В змаганнях брали участь 43
учасники.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» Моцаренко Ксенія та Акімов Єгор посіли І місце,
Мішуровська Марія та Кащенко Вадим – ІІ місце, Столярчук Поліна та
Зубалій Владислав – ІІІ місце.
Переможці нагороджені дипломами та медалями управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького.

01-03 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи:
ДЮК «Старт» - зимові розваги на спортивному
майданчику;
ДЮК «Промінь» – відпрацювання елементів
техніки боротьби;
ДЮК «Зоряний» – оформлення
малюнків на міжнародну виставку «Для Бога я створю найкраще»; ДЮК
«Мрія» – змагання з таеквон-до ІТФ «Сила та здоров’я»; ДЮК «Гірник» –
конкурс на кращу постановку танцю;
ДЮК «Україна» – зимові
розваги на санках і лижах; ДЮКи «Вогник» та «Гірник» – інформаційна
година з нагоди Дня безпеки в Інтернеті;
ДЮК «Надія» одноденний збір - підготовка до чемпіонату України з таеквон-до ІТФ.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 28 січня по 01 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 53 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 81 попередження.
Освіта
01 лютого на базі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр № 1» за участю начальника управління освіти Лариси Костенко
відбувся семінар-практикум для директорів закладів дошкільної освіти на
тему: «Інклюзія в закладах дошкільної освіти. Раннє втручання».
Розглянуті питання: про нормативно-правове забезпечення інклюзії в
закладах дошкільної освіти; про діагностику та профілактику порушень
розвитку у перинатальному періоді; про систему дошкільної освіти в США;
про гру, як форму діагностики дитини з розладами спектру аутизму;
про розвиток сенсомоторного інтелекту; про безглютенову та безкозеїнову
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дієти, як складові корекційного процесу; про методику ритмічних рухів
Бломберга.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

