ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
11-12 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 06 по 11 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 956 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1543 консультації.
З 06 по 11 травня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 175 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 113 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 62 особи. Направлено 375 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 06 по 11 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 55 громадян з питань:
усиновлення та опіки – 17, майнових питань – 10, визначення місця
проживання дитини – 8, визначення порядку участі у вихованні дитини – 6,
соціально-правового захисту дітей – 14.
Проведено 3 профілактичні рейди, один з яких за участю представників
поліції та працівників Кропивницького міського відділу соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді. Складено 7 актів обстеження житлово-побутових
умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та
5 актів – у сім'ях опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях.
11 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове
засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 2; про встановлення
піклування – 1; про встановлення опіки над майном дитини - 1; про
позбавлення батьківських прав – 2; про погодження заяви комунального
закладу «Наш дім» - 1; про визначення порядку участі у вихованні та
спілкуванні з дітьми – 1; про визначення місця проживання дитини – 1.
11 травня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося
позачергове засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій на якому було розглянуто питання:
Розглянуто питання про моніторинг
суб’єктів господарської
діяльності, що здійснюють реалізацію нафтопродуктів та скрапленого газу,
відповідно до розпорядження міського голови від 10 квітня 2019 року № 49
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«Про створення тимчасової міжвідомчої робочої групи з перевірки об’єктів
підвищеної небезпеки в місті Кропивницькому».
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання
керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і
організацій щодо вжиття заходів з вирішення розглянутого питання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 08 по 11 травня в м. Знам’янці відбувалися Всеукраїнські змагання
з велоспорту на шосе, які зібрали 123 учасники із 9-ти команд. Вихованець
КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Данило Нагорний став
переможцем в індивідуальній гонці на 10 км серед юнаків 2005 - 2006 р. н.,
а його одноклубники завоювали 3 срібні медалі та 5 бронзових нагород.
З 09 по 11 травня в м. Новоукраїнці проходив Всеукраїнський турнір
серед юнаків 2006 - 2011 р. н. з боротьби греко-римської, присвячений
пам`яті першого майстра спорту СРСР Бондура Ф.М. У змаганнях брали
участь
170 атлетів, у т.ч. 19 вихованців КДЮСШ № 3 Міської
ради міста Кропивницького. Учні даної спортивної школи Богдан Рябов і
Максим Мартишин перемогли у своїх вікових групах. Їх одноклубники Олег
Тимошенко, Максим Карабанов і Володимир Оноцко вибороли срібні медалі,
а Дмитро Ткаліч, Дмитро Костенко, Данило Зубрицький, Владислав Урсалов,
Валерій Джибу, Василь Хабардін і Михайло Титаренко стали бронзовими
призерами. Тренують юних борців Микола Горбань і Вікторія Ковпан.
З 04 по 12 травня в шаховому клубі «Гамбіт» проводився міський
турнір із шахів серед юнаків, дорослих і ветеранів, у якому брали участь
23 найсильніші шахісти.
У змаганні чоловіків перше місце завоював студент ІV курсу
факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка Богдан Басько,
срібну медаль виборов учень 8-го класу НВО № 16 Іван Ковальчук, третім
став лікар Фонду соціального забезпечення Станіслав Грищенко.
Серед юнаків переміг учень 4-го класу гімназії імені Тараса Шевченка
Ярослав Петринський, на другому місці завершив змагання учень 4-го класу
НВО № 16 Іван Логвінов, бронзову медаль виборов учень ІІІ курсу вищого
професійного училища № 4 Антон Негрей.
Серед ветеранів перемогу святкував Аркадій Аскері, срібло завоював
Василь Бузько, третє місце посів Василь Ляшенко.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
призи від мецената шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова.
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З 06 по 12 травня в м. Затоці проводився чемпіонат України з боксу
серед юнаків 2005 - 2006 р. н. У змаганнях брали участь 274 спортсмени із
24-х команд. Учень КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Ігор
Даценко завоював срібну медаль у ваговій категорії до 90 кг, а його
одноклубник Артур Збунь посів п’яте місце у ваговій категорії до 48 кг.
З 08 по 12 травня в Сумах проходив чемпіонат України з велоспорту
в багатоденній гонці на шосе та перший тур чемпіонату України в гонці
критеріум. Учасниками змагань стали 187 велосипедистів із 24-х команд.
У командному заліку багатоденної гонки вихованці КДЮСШ № 1
Міської ради міста Кропивницького Володимир Микитюк, Євген Тесцов,
Артем Пашин, Максим Колтунов, Захар Суржок посіли перше місце серед
молодших юнаків, а Катерина Воротіленко та Анастасія Прочухан стали
срібними медалістами серед молодших дівчат.
В особистому заліку Володимир Микитюк переміг у багатоденній гонці
та завоював срібну нагороду в гонці критеріум.
З 10 по 12 травня в м. Чернігові відбувалися Всеукраїнські змагання зі
стрільби кульової «Поліське полювання – золота куля». Змагання зібрали
150 учасників, серед яких 6 стрілків КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Анастасія Юрова та
Роман Копійка в змаганні змішаних команд (вправа ПП-МІХ) завоювали
золоті медалі. В особистих змаганнях Анастасія Юрова стала срібною
призеркою в стрільбі з пневматичного пістолета (вправа ПП-3). Тренують
кропивницьких спортсменів Ілгам Ібрагімов і Славік Іванов.
11 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Старт» – показові виступи з кікбоксингу; ДЮК «Моноліт» –
змагання з армспорту «Сила та здоров’я»; ДЮК «Скіф» – майстер-клас з
hand made «Подарунок для мами» до Дня матері; ДЮК «Гірник» –
поздоровлення матусь вихованцями клубу «Солодкі квіти для мами»; ДЮК
«Зоряний» – поздоровлення матерів вихованцями клубу з Днем матері; ДЮК
«Україна» - спаринги з тайського боксу; ДЮК «Чайка» – привітання жінок
мікрорайону Волкова вітальними листівками.
11 травня у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено день бібліографії «Буде в
сім'ї лад, якщо книжці рад!». Учасники заходу познайомились з виставкою
«Книги для сімейного читання» та вчились пошуку матеріалів в каталогах
бібліотеки завдяки участі у бібліографічній подорожі «Знайди потрібну
книгу». Відвідувачів цього дня знайомили з рекламою нових надходжень до
бібліотеки, вчили умінню знаходити потрібну інформацію, використовуючи
можливості Інтернету.
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12 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Надія» – змагання з таеквондо ІТФ «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Надія» – презентація «Я люблю свою маму» до Дня матері.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 06 по 11 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
47 вулицях міста. За результатами рейдів складено 28 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 21 попередження.
Освіта
12 травня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного університету імені Володимира
Винниченка відбувся півфінал міських змагань «Спортивне місто – здорова
нація» серед закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького, в
якому брали участь 12 команд - переможці попереднього етапу.
Переможцями змагань стали команди: комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17
– центр естетичного виховання «Калинка»; загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4; комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
№ 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»; комунального закладу
“Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія».
26 травня 2019 року відбудуться фінальні змагання.

Начальник організаційного відділу
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