ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
25 квітня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
25 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії
з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим
учасникам
антитерористичної
операції,
членам
сімей
загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових
обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста.
Розглянуто та погоджено одне звернення щодо надання одноразової
матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника ООС, одне звернення сім'ї
загиблого для встановлення пам'ятника та 4 звернення постраждалих
учасників АТО, ООС стосовно надання матеріальної допомоги.
25 квітня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії
з
питань
надання
матеріальної
допомоги
учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями
міста.
Розглянуті 57 звернень учасників операції Об'єднаних сил. Погоджено
надати матеріальну допомогу 56 учасникам ООС, відмовлено в наданні
матеріальної допомоги одному учаснику ООС. Розглянуто та погоджено
одне звернення членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих
безвісти учасників АТО, ООС щодо надання матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань та одне звернення від членів сімей
загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС щодо
надання щомісячної матеріальної допомоги одній дитині осіб вищезазначеної
категорії.
25 квітня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради
міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького.
Розглянуто 196 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати
допомогу 150 громадянам, відмовлено в надані допомоги 6 громадянам,
направлено на доопрацювання 40 звернень громадян.
25 квітня під головуванням заступника голови
комісії –
начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Фортечної районної у м.Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського
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відбулося засідання районної комісії з питань призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії
населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при
виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 76 справ, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 (призначено – 2),
житлової субсидії – 40 (призначено – 22), соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам - 33 (призначено – 33), пільги – 1 (призначено – 1).
Діалог влади з народом
25 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян
з особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань: надання
матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію, поліпшення житлових
умов, ремонту квартири, проведення капітального ремонту покрівлі,
виділення земельних ділянок.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 23 по 25 квітня в м. Львові проходив чемпіонат фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України зі стрільби кульової з
пневматичної зброї серед юнаків та дівчат 2001 р. н. і молодших. У
змаганнях брали участь понад 80 спортсменів, у т.ч. 8 вихованців
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. У вправі
ПП-2 учень даної спортивної школи Роман Копійка став переможцем
змагань, а в командному заліку Роман Копійка, Георгій Чумаченко, Ілля
Шуклін посіли друге місце.
У вправі ПП-50 Роман Копійка і
Вероніка Хитра завоювали срібні нагороди.
24-25 квітня проходив відкритий чемпіонат КЗ «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького з тенісу настільного серед юнаків та дівчат.
Учасниками турніру були 19 юних тенісистів. Серед дівчат перемогла Поліна
Столярчук. Серед юнаків переміг Тимофій Усок.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
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25 квітня на стадіоні «Зірка» проводилися чемпіонат області та
обласна спартакіада «Повір у себе» з легкої атлетики серед спортсменів з
інвалідністю. До змагань долучилися 30 атлетів, які представляли 5 команд.
У змаганнях вдало виступили вихованці відділення інваспорту
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Так, Анна
Крупа завоювала золоту медаль у бігу на 100 м, Юрій Бондаренко і Микола
Задеряка перемогли в штовханні ядра, Самір Іскандеров став першим у бігу
на 100 м та посів друге місце в метанні м’яча. Тренує спортсменів Олег
Боришполь.
25 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено заходи: ДЮК «Юність» – майстер-клас з виготовлення писанок
до Великодніх свят; ДЮК «Скіф» – майстер-клас «Веселі писанки» до
Великодніх свят;
ДЮК «Зоряний» – конкурс-виставка
малюнків та писанок вихованців клубу до Великодніх свят; ДЮК «Надія» –
змагання з таеквон-до І.Т.Ф. «Сила та здоров’я»; ДЮК «Ровесник» – бесіда
«Чорнобиль пам»ятаємо» з нагоди
33-х роковин
Чорнобильської трагедії.
До Великодня
25 квітня в приміщенні міської ради відбулась зустріч міського голови
Андрія Райковича та заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Наталії Дзюби з членами сімей загиблих,
військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС. В заході брав
участь єпископ Кропивницький і Голованівський УПЦ КП Марк.
Міський голова привітав членів сімей загиблих, військовополонених та
зниклих безвісти учасників АТО, ООС зі св'ятом Воскресіння Христового та
вручив великодні набори.
25 квітня на площі перед міською радою відбувся фестиваль
«Великдень у Кропивницькому».
Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
презентували великодні кошики з куличами, писанками, смаколиками,
пасхальними листівками з побажанням радості, добра, здоров’я.
Після завершення заходу великодні кошики зі смаколиками передали
дітям, які перебувають у лікувальних закладах міста.
25 квітня на площі перед міською радою відбувся передсвятковий
ярмарок до Великодня з продажу продовольчих товарів та сувенірної
продукції, у якому брали участь 84 суб'єкти господарювання міста.
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Питання соціально – економічного стану
Охорона здоров»я
25 квітня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулася
колегія управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про підсумки роботи лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста за І квартал 2019 року; про стан
виконавської дисципліни.
В засіданні брали участь головні лікарі лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста, заступники головних лікарів з
медичної частини, завідуючі поліклініками та амбулаторіями загальної
практики-сімейної медицини, міські позаштатні фахівці управління охорони
здоров'я.
Освіта
25 квітня в рамках профільного квесту «Якісна профільна освітакожній дитині» вчителі закладів загальної середньої освіти міста
Кропивницького та викладачі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» на базі Економіко-технологічного
інституту імені Роберта Ельворті провели семінар-тренінг «Фестиваль
науки» з використанням лабораторно-експериментальної STEM зони.
Семінар складався з двох частин: лабораторно-експериментальної
STEM зони для учнів та батьків старших класів і семінару-тренінгу
«Фестиваль науки» для вчителів профільних класів.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

