ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
22-24 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
22 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні: заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації
та громадськості.
Розглянуті питання про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 18 по 23 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1327 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2126 консультацій.
З 18 по 22 березня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 354 особи з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 234 особи; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 120 осіб. Направлено 330 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 18 по 22 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 60 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 17; усиновлення та опіки - 18; майнових
питань – 13, визначення порядку участі у вихованні дитини – 7, визначення
місця проживання дитини – 5.
Проведено 2 профілактичні рейди за участю працівників поліції та
Кропивницького міського відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
складено 2 акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, та 9 актів – у сім'ях
усиновителів.
Спеціалісти управління брали участь у 25 судових засіданнях та
2-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з потенційними усиновлювачами.
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22 березня під головуванням голови Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого
комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому
ради з питань соціально-трудових відносин відповідно до чинного
законодавства та визначених повноважень; про виплату матеріального
заохочення головам органів самоорганізації населення; про звіт про роботу
відділу благоустрою Подільської районної у місті Кропивницькому ради
за 2018 рік; про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб;
про погодження кандидатури опікуна Г**; про затвердження Порядку та
умов надання послуг службою «соціальне таксі».
Діалог влади з народом
22 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питань: непорозуміння між батьками
і вчителем навчального закладу та забезпечення дитини з інвалідністю
послугою «соціального таксі».
22 березня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
КП «Універсал 2005» Віктор Панішко, який відповів на 4 дзвінки з питань:
грейдерування дорожнього покриття, вивезення сміття відповідно до
затвердженого графіку, прибирання проїжджої частити від піску та пилу.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
22 березня за підтримки управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького в обласній філармонії відбулось концертнорозважальне шоу «Весна. Молодість. Краса».
22-24 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Старт» – екологічна акція з благоустрою прилеглої території;
ДЮК «Зоряний» – підготовка експозиції «Всі ми – рівні, всі ми – різні»
до Всесвітнього дня Землі; ДЮКи «Мрія» та «Надія» – змагання з таеквондо «Сила та здоров’я»; ДЮК «Скіф»» – конкурс плакатів «Чиста краплина –
здорова людина».
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22-23 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 5 – бібліошопінг «Ось цю книгу вибирайте!». У невимушеній
розмові бібліотекарі презентували нові книги з книжкової виставки
«Бібліошопінг», що вабила дітей яскравим оформленням. Бібліотечні
працівники запропонували практичні завдання: обрати і прорекламувати
книгу так, щоб
її захотіли «купити» якомога більше читачів;
№ 9 – полігон думок «Майбутнє під знаком екології»;
№ 11 – велике книжкове дефіле «Новій книзі відкрите серце». Під час
театралізованого параду яскравих книжкових новинок, якими збагатився
фонд бібліотеки, перед присутніми читачами виступали улюблені казкові
герої дітей - Фея Знань, Фея Мудрості, Попелюшка. Діти активно брали
участь
у літературних іграх та розвагах. Захоплюючою
виявилися інтерактивна гра «Коло друзів» та пізнавальна вікторина «Читаю –
знаю»;
№ 18 – муз-рев'ю «Ой, я дівчина Полтавка» з нагоди 250-річчя від дня
народження класика української літератури Івана Котляревського.
Бібліотекарі розповіли про цікаві факти біографії письменника,
запропонували
переглянути
відеоряд
екранізованих
п’єс
Івана
Котляревського та запросили на огляд книжково-ілюстративної виставки
«Іван Котляревський»;
№ 19 – like-вечірка «Зависай тут!» Інтелектуальні змагання бібліотекарі
поєднали з веселими розважальними конкурсами, тому охочих прийти
і позмагатися виявилося дуже багато в різних вікових категоріях. Читачі
показали не тільки знання сучасних дитячих книг та авторів в конкурсах –
«Літературна відгадайка», «Книжковий подіум», «Казкова підказка»,
«Шифрограма», а й творчі здібності – розігруючи пантоміми.
23 березня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 4» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького проходив чемпіонат Кіровоградської області з баскетболу
серед юнаків 2003 р.н. Команда КДЮСШ № 4 з рахунком 41:34 перемогла
команду БЛ «ОРЛИ» (м.Помічна).
24 березня в спортивному комплексі «Енергоспорт» проходив
фестиваль з гімнастики художньої «Весняні зірочки». У змаганнях брала
участь 151 юна гімнастка із 7 команд, в тому числі 53 гімнастки
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованки
даної спортивної школи завоювали 16 золотих, 9 бронзових та 6 срібних
нагород.
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24 березня в спортивній залі «Ікар» проходив турнір з баскетболу 3х3,
присвячений пам’яті тренера Олександра Рітора. Учасниками змагань стали
6 команд. В запеклій боротьбі перше місце завоювали баскетболісти з
команди «Вовчики» («КДЮСШ № 1»). Срібні нагороди виборола команда
«Волки» («КДЮСШ № 4»). Третє місце посіли баскетболісти з команди
«Вінкс»
(СК «Ікар»).
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та медалями від
обласного відділення НОК України.
З 21 по 24 березня в м. Умані проходив зональний чемпіонат України
з боксу серед юнаків. У змаганнях брали участь 104 учасники з 19 команд.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
Олександр Черба, Артур Збунь та Ігор Даценко зайняли І місця, а їх
одноклубники Юрій Пащенко, Денис Кухта та Богдан Харченко зайняли
ІІІ місця у своїх вагових категоріях.
З 22 по 24 березня в м. Дніпрі проходив чемпіонат України з гирьового
спорту серед студентів. У змаганнях брали участь 70 учасників з 18 команд.
Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
Владислав Вишинський зайняв І місце, а його одноклубник Геннадій
Тимофєєв – ІІ місце.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
22 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, відділу з питань праці,
спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, представників
Кропивницького міського управління ГУ Держпродспоживслужби, міської
дружини
міста Кропивницького, поліції, Кропивницького управління
ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено рейдове відстеження по
вул. Преображенській (біля ринку «Центральний») щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю було
ліквідовано.
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За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення
“стихійної“
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Житлово-комунальна сфера
З 18 по 22 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 34 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
виписано
39 попереджень.
Охорона здоров»я
22 березня в приміщенні міського пологового будинку під
головуванням начальника управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького Оксани Макарук відбулося засідання госпітальної ради
Кропивницького госпітального округу.
Розглянуті питання: про перспективні плани розвитку закладів, що
входять до Кропивницького госпітального округу; про проект
перспективного плану розвитку округу в цілому та інші.
Освіта
22 березня в закладах освіти міста з нагоди Всесвітнього дня води
відбулися виставки малюнків дітей. Головна мета заходу - посилення уваги
до теми зберігання водних ресурсів.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

