ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
14 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
14 травня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького.
На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 35 питань, з них
прийнято 34 питання, серед яких: про організацію відпочинку дітей влітку
2019 року; про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про утворення департаменту надання адміністративних
послуг Міської ради міста Кропивницького”; про затвердження нового складу
міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького
“Про передачу майна військовій частині А0680”; про надання грошової
допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій; про надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за
депутатськими зверненнями.
14 травня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний
провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.
Розглянуті питання:
про проведення спортивно-масових заходів
з нагоди Дня захисту дітей; про оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл у літній період; про опрацювання проектів «Громадського
бюджету» на 2020 рік; про придбання спортивного інвентарю; про
формування планів спортивно-масових заходів на червень 2019 року та інші.
14 травня заступник начальника управління молоді та спорту Катерина
Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Людмила Дорохіна провели нараду з педагогами-організаторами, дитячоюнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького».
Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про
планування виховних заходів на наступний тиждень, в т.ч. організацію і
проведення конкурсу «Тато, мама, я – дружна сім’я»; про заходи щодо
збереження життя та здоров’я вихованців; про постійний контроль за
відвідуванням вихованцями гуртків і спортивних секцій та за протипожежним,
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санітарно-технічним станом в приміщеннях закладів і благоустроєм
прилеглих територій.
14 травня заступник начальника управління охорони здоров»я Лариса
Кудрик провела нарду з керівниками лікувально-профілактичних закладів
комунальної власності міста.
Розглянуто питання про стан надання медичної допомоги дітям в
дитячій міській лікарні.
14 травня відбулась прес-конференція начальника управління культури
та туризму Анни Назарець, заступника директора музичної школи № 2 імені
Юлія Мейтуса Олени Приданчук, керівників хорів «Согласіє» та «Веселка»
Наталії Корсунової-Трибіненко та Софії Антонової.
Мова йшла про виступи двох хорових колективів дитячої музичної
школи № 2 імені Юлія Мейтуса на престижних мистецьких фестивалях у
Франції та Польщі, а саме: перемогу хору «Согласіє» в творчому конкурсі
«ETOILES DE PARIS» («Зірки Парижа») та успішний виступ хору учнів
молодших класів «Веселка» на фестивалі «Samozvity» у м. Перемишль.
14 травня під головуванням заступника голови комісії Люненка А.І.
відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуті 44 адміністративні справи, по яких винесено такі рішення:
накладено штраф – на 26-х осіб; закрито – 15 справ; повернуто на
доопрацювання – 3 протоколи.
Діалог влади з народом
14 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 7 заявників з питань: прибирання сміття у селищі
Гірничому, капітального ремонту внутрішньо дворової території та надання
дозволу на відключення від системи централізованого опалення з метою
встановлення автономного опалення.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 09 по 14 травня в м. Бресті (Білорусь) проводився Міжнародний
турнір з художньої гімнастики «Промінчики сонця 2019». У змаганнях брали
участь 340 спортсменок із Білорусі, Росії, Молдови, України.
Наше місто на престижному турнірі представляли три гімнастки
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Вихованки даної
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спортивної школи Анна Мацько та Василіса Медвєдєва завоювали срібні
медалі, а їх одноклубниця Катерина Донченко посіла п’яте місце. Тренує
кропивницьких гімнасток Марія Костанді.
З 10 по 14 травня в м. Жовкві Львівської області проходив клубний
чемпіонат України з тенісу настільного серед дівчат 2004 – 2006 р. н.
Вихованки КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Анастасія
Струтинська й Анастасія Телих, які виступають за клуб «Боніта», посіли
перше місце в змаганнях і за підсумкам трьох турів завоювали звання
чемпіонів України. Тренує кропивницьких тенісисток Андрій Струтинський.
14 травня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
проведено майстер-клас із виготовлення оберегів до Дня матері.
14 травня у бібліотеці-філії № 9 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено день етикету «Панночка
на всі 100 %». Юні паняночки показали свої вміння та навички сервірування
столу, підтримання світської бесіди, манери поведінки за столом, всього, що
необхідно знати про правила проведення традиційної англійської церемонії
чаювання. Дівчата вчилися розрізняти чай за зовнішнім виглядом та ароматом,
виступали експертами у вияві гарних та поганих манер поведінки героїв різних
кінофільмів. На завершення заходу відбулась класична англійська чайна
церемонія. Юні леді насолодилися не лише запашними чаями, а й
традиційними тістечками та смаколиками.
Питання соціально-економічного стану
Освіта
14 травня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса
Костенко провела нараду з керівниками закладів освіти міста.
Розглянуто питання: про зовнішній та внутрішній аудит закладів освіти
міста; про закінчення 2018/2019 н.р. та проведення державної підсумкової
атестації, зовнішнього незалежного оцінювання в закладах освіти; про зміни,
що відбуваються в законодавстві щодо здійснення закупівель за державні
кошти;
про
підсумки
атестації
педагогічних
працівників
у
2018/2019 навчальному році; про підготовку освітніх установ міста до
організації літнього оздоровлення дітей.
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14 травня на базі гімназії № 9 відбувся тренінг для практичних
психологів закладів освіти міста Кропивницького на тему: "Турбота про літніх
людей" за участю представника Всеукраїнської благодійної організації
"Турбота про літніх в Україні", члена Генеральної ради Європейської
Федерації літніх людей Галини Полякової.
14 травня на базі ТОВ «Інтерресурси» з метою професійного зростання
вчителів трудового навчання, обміну досвідом, побудови партнерської мережі
освіти, науки та бізнесу, формування підґрунтя для поглиблення співпраці
освітніх закладів з науково-технічною сферою виробництва відбувся
Кропивницький форум вчителів трудового навчання та заступників
директорів «Інтеграція профільної школи і промислових підприємств
засобами технологій майбутнього», який об’єднав представників бізнесу,
освітніх та наукових кіл виробничої галузі.
Форум відбувся у форматі панельної дискусії, де ключовими були
приклади успішного досвіду модернізації людської праці засобами
конструювання та програмування роботів.

Начальник організаційного відділу

О.РАЗУМЕНКО

