ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
19 липня – 21 липня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 15 по 20 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 960 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
2003 консультації.
З 15 по 19 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянина з питань:
усиновлення – 6, опіки та піклування — 10, майнових питань – 12, визначення
місця проживання – 5, соціально-правового захисту дітей – 14, визначення
порядку участі у вихованні – 5.
Проведено 2 профілактичних рейди, в ході яких складено 9 актів
обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, та 4 – у сім'ях опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління приймали участь у 9 судових засіданнях
(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 4, позбавлення батьківських
прав - 5), та у знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, з потенційними усиновлювачами, прийомними батьками.
19 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича
відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно–
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання про
причини виникнення сильного неприємного запаху на території міста та
шляхи його усунення.
За результатами роботи комісії надані відповідні доручення керівникам
виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, підприємств, установ
і організацій щодо вжиття заходів з вирішення проблеми, яка виникла.
Діалог влади з народом
19 липня на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник
КП «ЖЕО № 9» Юрій Сидоренко, який відповів на 3 дзвінка з питань
вивезення сміття, заміни труб каналізаційної мережі та прибирання
прибудинкової території.
Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій і громадських організацій
19 липня з 18.00 до 21.00 на площі Героїв Майдану відбувся концерт в
рамках Всеукраїнського туру на підтримку Аграрної партії України за участю
Михайла Поплавського та Олега Винника. Орієнтовна кількість учасників –
5000 осіб.
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19 липня ініціативна група підтримки політичної партії “Партія Анатолія
Шарія” проводила заходи з метою привернення уваги громадян до діяльності
партії: з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Габдрахманова, 52 (магазин “АТБ”);
з 14.00 до 16.00 за адресою: вул. Вокзальна, 37 (магазин “АТБ”); з 17.00 до
20.00 за адресою: вул. Соборна (кінотеатр “Портал”). З 20.40 до 21.30 відбувся
автопробіг за маршрутом: вул. Ушакова - вул. Велика Перспективна вул. Преображенська - вул. Чорновола - вул. Шевченка - вул. Велика
Перспективна - вул. Маланюка - вул. Чикаленка - вул. Вокзальна вул. Винниченка - площа Богдана Хмельницького.
Під час акції жителям міста роздавали червоні кульки. Орієнтовна
кількість учасників – 20 осіб.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
13-19 липня в м. Київ проходив чемпіонат України зі стрільби кульової
серед спортсменів із вадами слуху. Вихованці відділення інваспорту
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Сергій Фомін і Олександр
Костик, яких тренує Олена Ібрагімова, завоювали вісім нагород різного
ґатунку. Зокрема, Сергій Фомін виборов дві золоті та три срібні нагороди.
Його одноклубник Олександр Костик завоював три медалі: золоту, срібну і
бронзову.
19-20 липня в м. Тарнов (Польща) відбувся Європейський молодіжний
Кубок зі скелелазіння за програмою швидкість «формат Рекорд». У змаганнях
взяли участь 89 найсильніших скелелазів із 11 країн Європи, в тому числі
збірна команда України у складі 17 атлетів. Наше місто й область
представляли Ярослав Ткач і Ніл Плохов, які є вихованцями КДЮСШ № 1
Міської ради міста Кропивницького, обласного центру туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді та ФСТ «Динамо».
За результатами змагань у групі юніорів Ярослав Ткач став володарем
Європейського Кубоку, подолавши трасу висотою 15 метрів за 6,31секунди.
В змаганні скелелазів 2002 - 2003 р. н. Ніл Плохов посів 14 місце.
Готували кропивницьких спортсменів до змагань тренери Микола
Побережець і Валентина Русінова.
19 липня у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено прес-серпантин «Відкриваємо
багатство Журнального Царства».
З метою знайомства користувачів з періодичними виданнями різного
направлення і формату, бібліотекарі рекламували журнали для сімейного
читання і дозвілля, та робили перегляд сайтів і програм для онлайн-читання,
які актуально використовувати у подорожах.
20 липня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено інтелектуальний пазл
«Портрет людини майбутнього». Розпочався захід з презентації «Що чекає на
людство попереду?». З презентації присутні дізнались, як може змінитися і
світ, і людина з розвитком технологій.
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 15 по 19 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
49-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 36 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 21 попередження.

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
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