ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
05-07 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 01 по 06 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1330 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1983 консультації.
З 01 по 05 квітня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 246 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 164 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 82 особи. Направлено 293 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 01 по 05 квітня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 58 громадян з питань:
усиновлення та опіки – 15, майнових питань – 14, визначення місця
проживання дитини
– 8,
соціально-правового захисту дітей – 14,
визначення порядку участі у вихованні – 7.
Проведено 2 профілактичні рейди за участі працівників
Кропивницького міського відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Складено 10 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах, та 1 акт – у сім'ї опікунів.
Спеціалісти управління брали участь у 10 судових засіданнях та
5 знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з потенційними усиновлювачами, опікунами та прийомними батьками.
05 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання
робочої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства
в сім’ї.
05 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної
у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання
опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської районної у місті
Кропивницькому ради.
Розглянули питання щодо зняття з обліку 3 недієздатних осіб та
припинення опіки 2 опікунами.
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Діалог влади з народом
05 квітня на «гарячій лінії» міського голови чергував секретар міської
ради Андрій Табалов, який відповів на 5 дзвінків з питань: розміщення
графіків руху тролейбусів на зупинках громадського транспорту,
встановлення дорожнього знаку «пішохідний перехід», обрізки дерев,
відновлення роботи ліфтів у багатоповерхових будинках, грейдерування
дорожнього покриття, відновлення зовнішнього освітлення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 01 по 05 березня на базі комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» функціонував весняний табір «Spring drive» для учнів
закладів загальної середньої освіти міста. Близько 150 дітей відвідали табір
та долучилися до змістовного дозвілля разом з вихованцями та педагогами
Центру дитячої та юнацької творчості. Вони відвідували майстер-класи з
декоративно-ужиткового мистецтва, розважально-ігрові програми караоке та
мультквести, краєзнавчі екскурсі по місту та до бібліотеки ім. Т. Г.
Шевченка, брали участь у плогінгу (пробіжках зі збереженням екології
навколишнього середовища).
05 квітня на стадіоні «Зірка» проведено флешмоб, в рамках якого
студенти Кропивницького інженерного коледжу робили руханку та
легкоатлетичний пробіг.
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
близько
250 учасників.
Після заходу студенти коледжу отримали літературу на олімпійську
тематику від обласного відділення НОК України.
05 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 18 – день нової книги «Книги-ювіляри і книги-новачки!». З метою
реклами книг протягом дня бібліотекарі знайомили юних користувачів
з інформаційним повідомленням «Дивосвіт книги», проводили консультацію
«Пошук книг за допомогою електронної бази», презентували виставку
«Книги-ювіляри 2019 року» та буккросингову поличку «Вільний
книгообмін».
Для найактивніших читачів провели майстер-клас «Вишиті закладки для
книг»;
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№ 2 – урок відвертості «Алкоголь і наркотики – штучні злети і болючі
падіння». Про алкоголізм, наркоманію та їх вплив на організм людини
відверто і доступно розповів координатор Міжнародної антинаркотичної
асоціації Віталій Дьомін. Присутні переглянули відеосюжети «Підлітки
потерпають від наркотиків та алкоголю», «Намалюй життя у
Кропивницькому 26.03.19» та мали нагоду ознайомитись з літературою на
виставці «Обери здоров'я, обери життя»;
№ 5 – екотур «Провулок Вишневий». Краєзнавець Віталій Смотренко
разом з членами клубу «Кущівські дослідники» відвідали три вулиці
мікрорайону – Вознесенську та провулки Середній та Вишневий. Екотуристи
дізналися про рослини, звичні для цієї місцевості, про походження назв
вулиць, про екологічний стан мікрорайону. Під час прогулянки, якщо бачили
сміття, то одноразовими рукавичками збирали його у пакет.
З 02 по 06 квітня у м. Львові проходив чемпіонат України з гирьового
спорту серед спортсменів ФСТ «Динамо». У змаганнях брали участь
107 учасників із 23-х команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького Геннадій Тимофєєв зайняв ІІ місце, а його
одноклубник Владислав Вишинський – ІІІ місце.
З 02 по 06 квітня у м. Рогатині Івано-Франківської області проходили
Всеукраїнські змагання зі стрільби з пневматичної зброї, присвячені пам`яті
заслужених тренерів України С.М.Лестківа та І.М.Даниляка. У змаганнях
брали участь понад 100 спортсменів, в т.ч. 6 вихованців комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованець даної
спортивної школи Роман Копійка у вправі ПП-2 зайняв І місце, а його
одноклубник Валерій Іванов зайняв V місце та вперше виконав норматив
кандидата в майстри спорту України.
Переможців та призерів змагань нагороджено грамотами та медалями.
05-06 квітня на базі комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького проходив відкритий турнір з тенісу настільного,
присвячений Міжнародному дню спорту та Всесвітньому дню тенісу
настільного. В змаганнях брали участь 72 учасники. Вихованці комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» завоювали
2 золоті, 3 бронзові та 3 срібні нагороди.
Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького
06 квітня в спортивній залі комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 4» управління молоді та спорту Міської
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ради міста Кропивницького проходив чемпіонат Кіровоградської області з
баскетболу серед юнаків 2003 р.н.
У змаганнях брали участь 8 команд юнаків, серед яких І місце посіла
команда м. Бобринця, ІІ місце – м. Кропивницького, ІІІ місце –
ОТГ Помічної.
Серед 4-х команд дівчат І місце – зайняла команда м. Знам’янки,
ІІ місце – ОТГ Помічної , ІІІ місце – сел. Новомиргорода.
Переможці та призери були нагороджені кубками від обласного
відділення НОК України, дипломами та медалями від обласного центру
«Спорт для всіх».
З 04 по 07 квітня у м. Харкові проходив чемпіонат України з грекоримської боротьби серед кадетів 2002-2003 р.н. Змагання зібрали
250 учасників, в т.ч. 3 вихованця комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького. Вихованець даної спортивної школи Артем
Рябов зайняв І місце, виконавши норматив майстра спорту України, та
завоював право представляти Україну на чемпіонаті Європи.
З 05 по 07 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведені заходи: ДЮК «Моноліт – змагання з армспорту «Сила та
здоров’я»,
ДЮК «Ровесник» – бесіда «Моя улюблена книга»,
ДЮКи «Мрія»,
«Надія», «Старт», «Україна» та «Промінь» –
інформаційно-виховна година «Вирішую конфлікти та будую мир навколо
себе»; ДЮКи «Мрія» та
«Надія» – змагання з таеквон-до «Сила та
здоров’я»; ДЮК «Гірник» – челенж «Хто довше простоїть в планці» серед
вихованців ДЮКів «Вогник» та «Гірник»; ДЮК «Зоряний» – ігрова
програма «Моя улюблена казка. Відгадай хто я»; ДЮК «Скіф» – година
спілкування «Оптимальний руховий режим», вишкіл з пішохідного туризму
та скелелазіння спільно з ГО «Пласт – український скаутинг» за участі
вихованців ДЮКів «Старт», «Україна» та «Промінь», відкритий чемпіонат
області з кікбоксингу на базі НВО № 35 за участі вихованців ДЮКів «Старт»,
«Україна» та «Промінь».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
05 квітня на площі перед міською радою відбувся «пісний» ярмарок
з продажу продовольчих товарів, у якому брали участь 18 суб`єктів
господарювання міста.
05 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції
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Міської ради міста Кропивницького, Кропивницького міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, працівників міської
дружини проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі
по вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю
було призупинено.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
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 01 по 05 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано
19 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

