ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
12 липня – 14 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 08 по 13 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1081 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1868 консультацій.
З 08 по 12 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 57 громадян з питань:
усиновлення – 7, опіки та піклування — 11, майнових питань – 11, визначення
місця проживання – 6, соціально-правового захисту дітей – 16, визначення
порядку участі у вихованні – 6.
Проведено 2 профілактичних рейди, в ході яких складено 9 актів
обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління взяли участь у 8 судових засіданнях (порядок участі у
вихованні та спілкуванні з дитиною – 1; кримінальні справи відносно
неповнолітніх – 5, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав – 1,
позбавлення батьківських прав - 1).
12 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань
почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія
прийняла рішення рекомендувати присвоїти звання "Почесний громадянин
міста
Кропивницького"
Панченку
Володимиру
Євгеновичу,
літературознавцю, письменнику, автору фундаментальних досліджень з історії
української літератури, активному громадському діячу, професору кафедри
української літератури Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка у 1985-2001 роках, доктору
філологічних наук, заслуженому діячу науки і техніки України, та
рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та
виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди Дня будівельника Чабанову
Ольгу Олександрівну, начальника планово-виробничого відділу управління
капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького.
12 липня в приміщенні міської раді відбулося підсумкове навчання для
посадових осіб виконавчих органів міської ради, які проводила Надія
Кареліна, представник Школи адміністраторів «Facebook» протягом двох
місяців.
Діалог влади з народом
12 липня на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник
комунального підприємства «ЖЕО № 3» Олександр Довгаль, який відповів на
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5 дзвінків з питань: вивезення сміття, заміни труб каналізаційної мережі,
ремонту місць загального користування у багатоповерхівках, прибирання
прибудинкової території.
Події суспільно-політичного життя
Адміністративна реформа
14 липня у селищі Новому відбулися громадські обговорення щодо
приєднання селища до міста Кропивницького. В заході взяли участь міський
голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов.
Прийнято рішення про приєднання селища до обласного центру.
Остаточне рішення про приєднання будуть приймати депутати на сесіях
селищної та міської ради.
Діяльність політичних партій і громадських організацій
11-14 липня в місті Кропивницькому проходив Національний
мистецький фестиваль “Кропивницький – 2019”, організований Національною
спілкою композиторів України за підтримки народного депутата України
Олександра Горбунова.
12, 14 липня ініціативна група підтримки політичної партії “Партія
Анатолія Шарія” на Соборній площі та на мосту через р. Інгул проводила захід
з метою привернення уваги громадськості до діяльності партії. Під час заходу
активісти роздавали червоні повітряні кульки перехожим.
Кількість учасників – до 10 осіб. (13 липня проводився автопробіг на
підтримку партії).
12 липня Релігійна організація “Релігійна громада (парафія) на честь
Благовіщення Пресвятої Богородиці Кіровоградської єпархії Української
Православної Церкви” проводила молебень з нагоди молитовного вшанування
святих апостолів Петра і Павла на місці зруйнованого Петропавлівського
храму (вул. Євгена Маланюка). Кількість учасників – до 50 осіб.
13 липня у парку культури і відпочинку “Ковалівський” Головне
управління Національної поліції в Кіровоградській області проводило захід
“Вихідний з поліцейськими”. Мета – підтримка іміджу та зміцнення
авторитету Національної поліції України, патріотичне виховання молодого
покоління та популяризація служби в поліції.
Кількість учасників – до 200 осіб.
Конфесії та міжконфесійні стосунки
12 липня з нагоди свята первоверховних апостолів Петра і Павла,
священнослужителі Кіровоградської єпархії УПЦ відслужили молебень біля
поклонного хреста, встановленого на місці зруйнованого Петропавлівського
храму (вул. Є.Маланюка). Участь у заході взяли віруючі СвятоБлаговіщенського храму та релігійних громад УПЦ міста. Кількість учасників
– до 50 осіб. Захід відбувся без порушень чинного законодавства.
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13 липня Кропивницька федерація панкратіону України проводила
відкрите тренування за адресою: вул. Дворцова, 13 (площа перед пам'ятником
першому трамваю). Мета – популяризація здорового способу життя та
панкратіону як окремого виду спорту. У заході брав участь кандидат в народні
депутати України по одномандатному виборчому округу № 99 Тигран
Хачатрян. Кількість учасників – до 100 осіб.
13 липня громадські діячі Олександр Крившенко, Роман Чорноіван,
Віктор Загма, Гліб Підковський та Сергій Богданов організували свято у сквері
Молодіжному, приурочене до Дня сім'ї. Участь у заході брав депутат Міської
ради міста Кропивницького, кандидат в народні депутати України по
одномандатному виборчому округу № 99 Олександр Цертій. Кількість
учасників – 700 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
11-14 липня в м. Хмельницькому проходив ІІ тур чемпіонату України з
велоспорту в гонці критеріум, в командній гонці, та всеукраїнські змагання з
велосипедного спорту на шосе. Велоперегони зібрали загалом 147 учасників
із 22-х команд. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького
Володимир Микитюк, Євген Тесцов, Максим Колтунов завоювали звання
чемпіонів України в командній гонці серед юнаків. Єлизавета Воротіленко і
Владислава Ладик посіли третє командне місце в змаганні дівчат. В особистих
змаганнях Володимир Микитюк виборов дві срібні медалі, а Катерина
Воротіленко стала бронзовою призеркою.
12 липня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи: № 12 – малинова party
«Корисненька й солоденька» для вихованців дитячого навчального закладу;
№ 19 – історичний портрет «Творці української революції»; № 18 – інтернеткруїз «Подорожуємо Китаєм».
12-14 липня в м. Кропивницькому під патронатом міського голови Андрія
Райковича відбулися заходи «Зіркового ралі-2019». До обласного центру
приїхали 25 ретро автомобілів із різних міст України.
В рамках ралі відбулися авто перегони, виставка ретроавтомобілів,
творчі конкурси «Стоп - кадр» і «Знімальний майданчик». Завершився
масштабний захід урочистим нагородженням переможців і призерів змагань,
у якому взяли участь міський голова Андрій Райкович, начальник управління
молоді та спорту міської ради Сергій Колодяжний, депутати Міської ради
міста Кропивницького, жителі й гості міста. Андрій Райкович вручив
спеціальний приз «Кращий реставраційний проект Зіркового ралі2019» власнику автомобіля ГАЗ 13.
12-14 липня в м. Коломиї Івано-Франківської області пройщов чемпіонат
України з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат. Вихованки
КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького Марія Козир і Аміна
Мелешко завоювали золоті медалі у своїх вагових категоріях, стали
чемпіонами України в командних змаганнях серед дитячо-юнацьких
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спортивних шкіл, і посіли третє командне місце в змаганні дівчат.
Їх одноклубник Данило Волосянко став срібним призером у змаганнях юнаків.
За підсумками виступів на змаганнях Марія Козир завоювала право
представляти Україну в складі національної юнацької збірної команди на
чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, що проходитиме наступного
року в Чехії. Тренують спортсменів В'ячеслав Жуков і Юлія Кондратенко.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 08 по 12 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
44-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 40 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 12 попереджень.
Ситуація на споживчому ринку
12 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд - відстеження з припинення несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля
ринку «Центральний») за участю начальника управління торгівлі та
побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького Сергія
Горбовського. Під час відстеження несанкціонована торгівля була частково
призупинена.
З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі
продуктами харчування на тротуарах, газонах, біля житлових будинків. Всім
торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків міста.

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Олена Разуменко 22 27 90

АЛЬВІНА БОНДАРЕНКО
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