ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
19-21 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 15 по 20 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1197 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1655 консультацій.
З 15 по 19 квітня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 176 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 119 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 57 осіб. Направлено 280 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 15 по 19 квітня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 33 громадянина з питань:
усиновлення та опіки – 16, майнових питань – 15, визначення місця
проживання дитини – 2.
Проведено 3 профілактичні рейди, два з яких за участю представників
поліції. Складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов проживання
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та 3 акти – у сім'ях
опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління брали участь у 21 судовому засіданні.
19 квітня секретар міської ради Андрій Табалов та заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба
провели нараду з питання забезпечення підготовки та проведення заходів з
нагоди
Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.
У нараді брали участь: керівники виконавчих органів Міської ради
міста Кропивницького, представники Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції Кіровоградської області,
управління патрульної поліції в Кіровоградській області ДПП НПУ,
Кропивницького міськрайонного відділу УДСНС України в Кіровоградській
області, Кропивницького міського військового комісаріату, Кіровоградської
міської організації ветеранів України.
Діалог влади з народом
19 квітня на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр
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Мосін, який відповів на 4 дзвінки з питань: ліквідації несанкціонованої
виносної торгівлі, незаконних сміттєзвалищ, незаконного будівництва.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 16 по 19 квітня у м. Жовкві проходив клубний чемпіонат України
з тенісу настільного серед юнаків та дівчат 2004-2006 р.н., ІІ тур. Вихованки
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Анастасія
Струтинська та Анастасія Телих в складі команди «Боніта» зайняли
ІІ місце.
19 квітня у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 23
"Супутник" проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день
здоров'я», організований завдяки співпраці управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького, відділення НОК України в
Кіровоградській області, міського центру фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» та адміністрації навчального закладу.
Під час спортивного свята 40 дітей брали участь у різноманітних
спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість.
Переможці конкурсів нагороджені дипломами управління молоді та
спорту, а всі учасники заходу, які в цьому році стануть школярами, отримали
сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету
України. Дитячому закладу організатори спортивного свята вручили
літературу на олімпійську тематику.
19 квітня у м. Олександрії проходив відкритий чемпіонат
ДЮСШ "Колос" з дзюдо серед юнаків 2005-2007, 2008-2009, 2010-2011 р.н.
та дівчат 2008-2009 р.н. Змагання зібрали 300 учасників, в т.ч. серед них були
16 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Дмитро Тесцов та його
одноклубник Владислав Білінській зайняли ІІІ місце у своїх вагових
категоріях. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями
та солодощами.
19 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Промінь» - майстер-клас, показові виступи з хортингу
вихованців в навчальних закладах м. Олександрії (за запрошенням);
ДЮК «Чайка» – майстер-клас з виготовлення аплікацій до Великодня;
ДЮК «Моноліт» – змагання з армліфтингу «Сила та здоров’я»;
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ДЮК «Промінь» – інтерактивна гра «Тактика»; ДЮК «Старт» – змагання
з армреслінгу «Сила та здоров’я».
19 квітня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося
відкриття виставки творів учнів відділу образотворчого мистецтва Дитячої
школи мистецтв міста Кропивницького «Барвистий калейдоскоп».
В експозиції представлені понад п’ятдесят творів юних художників
віком від 8 до 16 років, виконаних в різних техніках протягом останніх трьох
років.
19-20 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 7 – експрес-подорож «Контитуція України – оберіг нашої держави».
Юних читачів познайомили з виборчим правом, яке надає Конституція
кожному українцю. Присутні переглянули відеофільм «Конституція –
основний Закон України». Завідуюча бібліотекою Лариса Бардакова зробила
огляд літератури на тему: «Мої обов’язки і моє право»;
№ 8 – екологічний круїз «Довкілля моє неповторне!».
Відвідувачі бібліотеки ознайомилися з «Екологічним біл-бордом» ,
який закликав раціонально та бережливо використовувати природні ресурси.
Під час уроку екологічної мудрості «Рідне довкілля - наш спільний дім»
бібліотекарі поглибили знання присутніх про екологію, ознайомили
з правилами поведінки на природі. Діти брали активну участь у конкурсах та
вікторинах на природознавчу тематику, відгадували цікаві загадки.
Відеопрезентація «Наш дім – Земля» спонукала школярів бережно ставитися
до природи;
№ 9 – день довкілля «Неси добро у світ природи».
Працівники бібліотеки разом з юними користувачами заклали квітник
біля знака мікрорайону селища Гірничого. Бібліотекар Галина Артеменко
презентувала книжкову викладку «Збережемо красу природи, бо ми її
частинка». Захід супроводжувався презентацією та відеороликами про
екологічну ситуацію на Кіровоградщині, в Україні та світі і сприяв
поширенню екологічних знань;
№ 12 – екологічний барометр «Чиста планета».
Діти розповідали про вплив людини на довкілля, пропоновували шляхи
вирішення проблем, збагатили свої знання про лікарські рослини. Хлопчики
та дівчатка познайомилися з книгами, що є у фонді бібліотеки з даної
тематики, відповідали на запитання вікторини, відгадували загадки,
малювали, а наприкінці заходу написали свої побажання на тему: «Що я
можу зробити, щоб наша планета стала кращою».
20 квітня у м. Ірпіні проходив відкритий Всеукраїнський турнір
з художньої гімнастики «Восходящая звезда - 2019». Гімнастки
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
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управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького завоювали
6 золотих та
3 бронзових нагороди.
Переможці й призери змагань нагороджені грамотами, медалями та
цінними подарунками.
З 04 по 21 квітня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив чемпіонат
міста Кропивницького серед юнаків та чоловіків, присвячений Всесвітньому
дню здоров’я, у якому брали участь 22 шахісти. У змаганні серед чоловіків
перше місце завоював студент факультету фізичного виховання
ЦДПУ ім. В. Винниченка Богдан Басько, срібну медаль виборов учень
комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр "Лідер»
Іван Ковальчук, третім став аспірант Центральноукраїнського національного
технічного університету Андрій Ломакін. Серед юнаків переміг учень
комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр "Лідер»
Іван Ковальчук, на другому місці завершив змагання учень комунального
закладу "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр "Лідер» Іван Логвінов,
бронзову медаль виборов студент вищого професійно-технічного училища №
4 Антон Негрей. У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Аркадій
Аскері, срібну медаль виборов Василь Бузько, третім став Анатолій
Голодаєв. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова.
З 18 по 21 квітня у м. Києві проходив чемпіонат України серед
чоловіків та жінок з гирьового спорту. Змагання зібрали 254 учасники із 24-х
команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького Геннадій Тимофєєв у двоєборстві зайняв І місце, Анжеліка
Намесник
у вправі ривок зайняла І місце, а їх одноклубник
Владислав Вишинський
у двоєборстві посів ІV місце та
виконав норматив майстра спорту України.
20-21 квітня на базі ОСДЮСШОР «Надія» проходив відкритий
чемпіонат міста Кропивницького з класичного пауерліфтингу серед юнаків та
дівчат, юніорів та юніорок. Змагання зібрали 42 учасники з чотирьох команд:
КЗ «КДЮСШ № 2», ОСДЮСШОР «Надія», ФСТ Спартак та команда
с. Соснівка Олександрійського району. Вихованці комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького завоювали 9 золотих, 2 срібних
та 1 бронзову нагороди.
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Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького.
20-21 квітня в місті проходив ХІ Міжнародний фестиваль пісні і
танцю «Об’єднаймо дітей мистецтвом».
Під час фестивалю представниками Книги рекордів України було
зареєстровано наймасовіший танцювальний екофлешмоб, присвячений Дню
довкілля, який відзначався саме 21 квітня. Представники Національного
реєстру рекордів нарахували 1264 учасники екофлешмобу, покликаного
привернути увагу суспільства до проблеми забруднення навколишнього
середовища, в тому числі пластиком. Вихованці хореографічних колективів
та вокалісти танцювали з пластиковими пляшками під популярну пісню
“Татанці”, яку виконувала наживо сама авторка – Марина Тимофійчук –
NAVKA.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 15 по 19 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
58 вулицях міста. За результатами рейдів складено 37 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 41 попередження.
Ситуація на споживчому ринку
19 квітня в рамках проекту «Муніципальний патруль» проведено
рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова, біля ринків «Черемушки» та
«Привокзальний»,
щодо
припинення
несанкціонованої
торгівлі
продовольчими, непродовольчими товарами та вивільнення території від
торгівлі, яка заважає заїзду рейсових автобусів до автостанції.
За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції
складено 4 протоколи 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.
Екологія
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19 квітня в закладах освіти з нагоди Дня довкілля відбулися заходи на
теми: «Збережемо планету разом», «Будь природі другом», «Бережімо
природу!», виставки малюнків, створювалися аплікації квітів і птахів,
композиції в техніці оригамі «Птахи прилетіли», випускалися стінгазети
«Блакитна планета», висаджувалися квіти та кущі на пришкільних
територіях.
20 квітня, в День довкілля, в місті відбулася загальноміська толока.
Працівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького
вигрібали опале листя та прибирали від сміття та порослі територію
Фортечних валів. Необхідну техніку та інвентар забезпечили комунальні та
підрядні підприємства.
Працівники комунальних підприємств прибирали, вивозили гілля,
висаджували квіти та фарбували лавки і огорожі на закріплених територіях.
Також, працівники КП «Благоустрій» Міської ради міста
Кропивницького» разом з учнями гімназії ім. Тараса Шевченка висадили
саджанці (12 од.) плакучої шовковиці на набережній р. Інгул.
20 квітня секретар міської ради Андрій Табалов завітав до притулку
для безхатніх собак, яким опікується громадська організація «Щасливий
пес»,
і вручив її голові Оксані Литвиновій сертифікат на
суму 25 000 гривень для зведення паркану навколо міні-притулку.
Охорона здоров»я
19 квітня в приміщенні дитячої міської поліклініки відбулось
підсумкове заняття за програмою навчання з питань пожежної безпеки
з посадовими особами лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста, відповідальними за пожежну безпеку.
Освіта
З 15 по 19 квітня в закладах освіти проходив тиждень знань безпеки
життєдіяльності на тему: «Зробимо життя безпечним!», у рамках якого
проведено і День цивільного захисту.
Під час тижня відбулися конкурси малюнків, зустрічі з представниками
Державної служби з надзвичайних ситуацій, виставки літератури, брейнринги та інші виховні заходи. Під час Дня цивільного захисту відбулося
практичне відпрацювання евакуації учасників освітнього процесу з
приміщень на випадок пожежі.
20 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбувся другий і третій змагальний день першого
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етапу міських змагань «Спортивне місто – здорова нація» серед закладів
загальної середньої освіти міста Кропивницького.
В заході брали участь 22 команди закладів загальної середньої освіти
міста.
12 переможців першого етапу розпочали підготовку до наступних
змагань. На початку травня відбудеться жеребкування, а півфінал
запланований на 12 травня, за результатами якого і будуть визначені
фіналісти загальноміського проекту.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

