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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 20 по 24 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1291 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2176 консультацій.
З 20 по 24 травня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 86 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 50 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 36 осіб. Направлено 153 письмові відповіді
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 20 по 24 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 44 громадянина з питань:
усиновлення та опіки – 13, майнових питань – 9, визначення місця
проживання дитини – 4, визначення порядку участі у вихованні дитини – 6,
соціально-правового захисту дітей – 12.
Проведено 2 профілактичні рейди, складено
6 актів обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, та 2 акти – у сім'ях опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях.
Діалог влади з народом
24 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 4 заявники з питань: якісного харчування та
виділення коштів на придбання посудомийних машин для НВО “Науковий
ліцей”.
24 травня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
КП «Універсал 2005» Віктор Панішко, який відповів на 2 дзвінки з питань
грейдерування та ліквідації ямковості дорожнього покриття.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
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25 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 4 – туристичний серпантин «Тисяча і одна причина мандрувати
Україною».
Маршрут пролягав унікальними куточками Батьківщини, що
зачаровували своєю величчю та мальовничою красою. Мандрівники
здійснили віртуальну прогулянку на човні в Уманському дендропарку
«Софіївка», милувалися золотоверхими церквами прадавнього Києва,
дізналися де жили та як готувалися до походів козаки на острові Хортиця.
Під час мандрівки бібліотекарі розповіли про традиції та звички українців
певних регіонів України - Галичини, Поділля, Слобожанщини, Полтавщини,
Подніпрянської України та запропонували взяти участь у краєзнавчій
вікторині, конкурсі картографів «Збери карту», розв’язати ребуси та
кросворд «Піраміда міст»;
№ 16 – майстер-клас «Ярмарок ідей для вас».
Учасники заходу обмінювались корисними порадами щодо створення
елементів декору, предметів інтер'єру з підручних засобів, брали участь у
майстер-класі з рукоділля в стилі хенд мейд. Завершився захід переглядом
відеоролика «Цікаві ідеї для дому своїми руками»;
№ 21 – бібліокешинг «У пошуках викраденої книги».
Відвідувачам бібліотеки було запропоновано розкрити складну і
заплутану справу, яка була пов’язана з таємничим викраденням книги.
Викрадач залишив зачіпки по усій бібліотеці, та щоб знайти їх, потрібно було
проявити кмітливість, знання англійської мови, вміння розгадувати складні
шифри та досконало володіти методами Шерлока Холмса.
24-26 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Старт» – залікове заняття із силових вправ; ДЮК «Моноліт»
– змагання з армспорту «Сила та здоров’я»; конкурс серед колективів ДЮКів
«Тато, мама, я – дружна сім’я» в парку «Козачий острів»; ДЮК «Мрія» –
змагання з таеквондо І.Т.Ф. «Сила та здоров’я»; ДЮК «Промінь» –
інтерактивне тренування «Розвідник»; ДЮК «Надія» – тематична година
«Безпека дорожнього руху»; ДЮК «Гермес» - вихованці ансамблю східного
танцю «Медея» провели звітньо - благодійний концерт у районному Будинку
культури.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
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24 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля
ринку «Центральний»).
Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була ліквідована.
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 20 по 24 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
43 вулицях міста. За результатами рейдів складено 28 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 19 попереджень.
Освіта
24 травня у комунальному закладі «Гімназія імені Олександра
Пушкіна» відбулися урочистості з нагоди 120-ї річниці від дня заснування
закладу. В заході брали участь: керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Альвіна Бондаренко та представники управління освіти Міської
ради міста Кропивницького.
Альвіна Бондаренко за багаторічну сумлінну працю, високий
професійний рівень, вагомий внесок у розвиток освіти міста, виховання та
навчання підростаючого покоління вручила педагогічним працівникам
закладу та колективу грамоти управління освіти Міської ради міста
Кропивницького.
27 травня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відбувся фінал загальноміських змагань
«Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти
міста Кропивницького. Півтора місяці 34 школи Кропивницького боролися за
призовий фонд у 600 тисяч гривень цільової субвенції з державного бюджету
України. Унікальні для України змагання, які об'єднали в кожній команді
вчителів, дітей 4-9-х класів і батьків, визначили володаря головного призу 200 тисяч гривень. Ним втретє стала збірна комунального закладу
„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17
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– центр естетичного виховання „Калинка”, яка впевнено випередила решту
фіналістів. Титул віце-чемпіона отримала команда загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 , яка виборола 100 тисяч гривень. Учасники з навчальновиховного об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра",
ставши бронзовими призерами, здобули для своєї школи 50 тисяч гривень.
Самовіддано змагалася за перемогу і команда, яка в минулому сезоні посіла
третє загальнокомандне місце - це навчально-виховне об’єднання
І-ІІІ ступенів “Мрія”. Їхня боротьба також принесла результати. Вони
в окремих конкурсах дали бій лідерам, тому 20 тисяч гривень за четверте
місце буде стимулом для наступних змагань.
На змаганнях були почесні гості, а саме: заступник Міністра освіти і
науки України Роман Греба та голова комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти та науки України Вадим Стеценко.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

