ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
15-17 лютого 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 11 по 16 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1806 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2427 консультацій.
З 11 по 15 лютого до управління соціальної підтримки населення
звернулись 522 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 311 осіб; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 211 осіб. Направлено 269 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 11 по 15 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 47 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 15; усиновлення та опіки - 15; майнових
питань – 8, визначення порядку участі у вихованні дитини – 4.
Проведено 2 профілактичні рейди за участі працівників поліції та
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, та 1 – у сім'ї опікунів.
Спеціалісти управління брали участь у 21 судовому засіданні та у
засіданні ради з профілактики правопорушень серед учнів комунального
закладу «Навчально-виховне об'єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв».
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
15 лютого у комунальному закладі «Гімназія імені Олени Журливої»
проведено «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню вшанування
учасників бойових дій на території інших держав.
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 75
школярів.
Директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів про історію виникнення і проведення
Олімпійських ігор та про відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців.
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Потім діти змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої
знання, відповідаючи на запитання вікторини на олімпійську тематику.
Переможці нагороджені дипломами управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри та
літературу на олімпійську тематику від обласного відділення НОК України.
15 лютого у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» відбулася екскурсія для 25 вихованців дошкільного
навчального закладу № 21 "Струмочок".
Діти ознайомилися із діючими в закладі секціями, спробували грати в
теніс настільний та позмагалися в спортивних естафетах.
Директор міського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для
всіх» Микола Аношкін розповів дітям про історію виникнення і проведення
Олімпійських ігор та про відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців.
Малюкам запропонували обрати вид спорту, який сподобався, та разом
із батьками прийти і записатися в секцію.
З 14 по 17 лютого у м. Одесі проходив V тур Всеукраїнської юнацької
баскетбольної ліги України серед юнаків 2007 р.н. Команда КДЮСШ № 4
«Золотой Век» впевнено двічі обіграла команду ОБШ ім. Бєлостенного
(48-39 та 55:20), а також команду СДЮСШОР ім. Літака (43:39 та 40:32).
З 15 по 17 лютого у м. Харкові проходив чемпіонат України з
таеквон-до ІТФ серед юнаків, юніорів та дорослих. Змагання зібрали
540 учасників із 21 області. Вдало виступили вихованці комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2»: Лягаєва
Владислава зайняла І місце в спарингу серед жінок до 52 кг та І місце в
формальній вправі туль, Эйвазов Юсіф зайняв І місце в спарингу серед
чоловіків до 58 кг та
ІІІ місце у вправі туль, Перебейніс Анна VI місце в спарингу серед кадетів, Юрченко Данило - VI місце серед кадетів
в вправі туль, Периханян Размік VI місце в спарингу серед чоловіків
до 58 кг. Тренує спортсменів заслужений тренер України Зюнзя І.М.
Эйвазов Юсиф та Лягаева Владислава пройшли відбір на чемпіонат
світу і Європи по таэквон-до ІТФ.
16-17 лютого у м. Житомирі проходили Всеукраїнські змагання з
гирьового спорту "Об’єднання - запорука розвитку", присвячені пам’яті
заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Олександра
Дідовця та Всеармійські змагання з гирьового спорту "Гвардійський ривок".
Учасниками змагань стали 270 гирьовиків з різних регіонів України.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1» Анжеліка Намєснік у ваговій категорії до 58 кг стала
чемпіонкою серед жінок, Геннадій Тимофєєв у вазі до 85 кг став бронзовим
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призером серед чоловіків, Ігор Карпенко у вазі до 78 кг серед чоловіків посів
четверте місце.
На Всеармійських змаганнях з гирьового спорту "Гвардійський ривок",
в яких брали участь військовослужбовці різних родів військ Збройних сил
України, Ігор Карпенко у ваговій категорії до 78 кг став срібним призером.
15 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького проведено ХІІ обласні літературно-краєзнавчі
Куценківські читання «Тобі, Кіровоградщина: історія області у книгах,
листівках, путівниках».
У рамках заходу старший науковий співробітник музею Тетяна Ревва
ознайомила присутніх з виставкою «Тобі, Кіровоградщина: історія міста у
книгах, листівках, путівниках». В експозиції були представлені видання
краєзнавчого характеру та матеріали з фондів музею, які висвітлюють
історію розвитку нашої області.
У читаннях брали участь більше двох десятків доповідачів з обласного
центру та районів області, серед яких викладачі ЦДПУ ім. В. Винниченка,
музичного коледжу, співробітники музеїв, бібліотек, обласного архіву,
вчителі та творча інтелігенція. Більша частина виступів була присвячена
становленню та розвитку Кіровоградської області, її історичному минулому,
бурхливому сьогоденню. Цікавими були доповіді про відомих уродженців
нашого краю: Миколу Петрова, Миколу Білана, Лідію Горячко, Олександра
Кердіваренка, Віктора Погрібного, Яра Славутича, Федора Сарана та інших.
Присутні переглянули фільм із серії «Світ у чуттєвих образах»,
присвячений скульптору Віктору Френчку, який передав до музею
скульптурний портрет Л.В. Куценка та ескіз меморіальної дошки Леоніду
Васильовичу.
16 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведені заходи:
№ 18 – поетична веб-карусель «Барвінкове розмаїття – мови рідної
суцвіття».
Під час проведення заходу найпопулярнішими серед юних читачів
виявилися виявилися твори поетів-краян: Олени Горобець, Антоніни Царук,
Антоніни Корінь та Анатолія Черниша;
№ 5 – поетичний альбом «І буде час, і буде вічне слово».
Юні поціновувачі поетичного слова зустрілися у бібліотеці-філії, щоб
разом переглянути поетичний альбом, присвячений рідній мові. Перша його
сторінка «Рідна мова моя, поетична й пісенна» розповіла присутнім, що саме
поезія є найбільш духовним уособленням мовного багатства нації. З
інтересом учасники заходу перегорнули і наступні сторінки альбому, які
познайомили їх з поетичною творчістю Миколи Вінграновського,
Володимира Базилевського, Павла Тичини, Максима Рильського та Івана
Драча.
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15-16 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Старт» – змагання з армреслінгу та пауерліфтингу, присвячені
Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
ДЮК «Моноліт» – змагання з пауерліфтингу
«Сила та здоров’я»;
ДЮК «Гірник» – інформаційно-просвітницький захід «Стрітення Господнє історія та традиції свята, бесіда з лікарем-гінекологом «Статеве дозрівання,
зміни в організмі»; тренінг «Наповнення груп в соціальних мережах»;
ДЮК «Гермес» –
розважально-ігрова програма «День закоханих»;
ДЮК «Промінь» – семінар-практикум з хортингу; ДЮК «Україна» –
кіберспорт «Змагання на playstation VR – віртуальна реальність».
16 лютого Молодіжна рада при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького провела в Кіровоградському обласному ЦДЮТ
благодійний концерт «Перше кохання повинно бути у кожного».
До Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав
15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
територіях інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР
з Республіки Афганістан зранку відбулось покладання квітів на могили
загиблих «афганців» на міських кладовищах за участі членів обласної спілки
ветеранів Афганістану та представників виконавчих органів міської ради.
О 12.00 відбулася хода пам»яті та покладання квітів до пам»ятника
«Воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь Кіровоградщини» за участі
керівництва міста, області, учасників бойових дій, представників
громадських організацій, громадськості міста.
Біля
пам»ятника
«Воїнам-інтернаціоналістам
усіх
поколінь
Кіровоградщини» голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко,
голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, міський голова Андрій
Райкович вручили відзнаку Міністерства оборони України “Знак пошани”
Олефіренко Олені Олександрівні, дружині загиблого учасника АТО, учасника
бойових дій в Республіці Афганістан, Народного Героя України Олефіренка
Юрія Борисовича.
15 лютого на базі комунального закладу «Станція юних техніків» поет,
автор першої казки про АТО, завідувач відділу військово-патріотичного
виховання Павло Чорний презентував свій поетичний доробок «Афганський
триптих». Учасники зустрічі переглянули міні-виставку історико-технічного
стендового моделювання, а воїни-афганці поділилися своїми спогадами зі
школярами.
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15 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 8 – відео подорож в історію «Крізь пекло афганської війни».
Працівники бібліотеки підготували книжкову викладку «Війна
пройшла по їхніх долях…». Маловідомі факти та новий погляд на епізоди тієї
війни, відтворенні у відеофільмі «Війна в Афганістані», нікого не залишили
байдужими;
№ 15 – відео подорож «На їхню долю випала війна (Афганістан)».
Присутні переглянули документальні відеофрагменти про афганську
війну. У скорботній хвилині мовчання вшанували пам’ять тих, хто поліг в
Афганістані. Захід супроводжували вірші та пісні про ті далекі події;
№ 16 – історичний хроноскоп «Ціна чужої війни».
Присутні переглянули документальні відеофрагменти «Памяти
погибших в афганской войне». На юнацькому абонементі проведено
перегляд літератури про афганську війну.
З 11 по 15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану в
закладах загальної середньої освіти проводилися тематичні зустрічі
учнівської молоді з учасниками бойових дій на території інших держав. В
закладах позашкільної освіти та бібліотеках закладів загальної середньої
освіти міста організовано тематичні виставки друкованих та фотоматеріалів
на тему: «Афганістан - трагічна пам'ять. Обов’язок та подвиг твоїх синів,
Батьківщино».
15-16 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Чайка» – фотовиставка «Афганістан – то біль і смуток, чиєсь
обірване життя»; ДЮК «Зоряний» – усний журнал «Афганістан в нашій
пам’яті»; ДЮК «Вогник» – година пам’яті «Ціна чужої війни»,
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 11 по 15 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
53 вулицях міста. За результатами рейдів складено 46 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано 81 попередження.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

