ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
23-26 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 19 серпня по 23 серпня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 994 звернення від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 1845 консультацій.
З 19 серпня по 23 серпня до управління соціальної підтримки
населення звернулись 70 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 29
осіб
за протоколами комісії; підготовки необхідних
документів для отримання матеріальної допомоги – 41 особа. Направлено 200
письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 19 серпня по 23 серпня на особистому прийомі у начальника
управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були
23 громадянина з питань: усиновлення – 2; опіки та пілування – 3; майнових
питань – 8; визначення місця проживання дитини – 1; соціально-правового
захисту дітей – 5; визначення порядку участі у вихованні дитини – 1;
позбавлення батьківських прав - 3.
Проведено спільно з працівниками поліції та Кропивницького міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 3 профілактичні рейди,
складено 12 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах. Проведено 7 обстежень
житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в родинах опікунів,
піклувальників, прийомних родинах.
Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та у
знайомстві дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з батьками-вихователями.
23 серпня у приміщенні міської ради керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Альвіна Бондаренко вручила засоби приймання
сигналів цифрового телерадіомовлення мешканцям міста, які мають статус
одиноких непрацездатних громадян.
Придбати малозабезпеченим кропивничанам цифрові приймачі
запропонував міський голова Андрій Райкович. Тюнери отримали
183 кропивничанина. 24 пенсіонери за станом здоров’я за технікою прийти
не змогли, тож тюнери їм доставлять додому. На закупівлю техніки з
міського бюджету використали 45 тисяч гривень.
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Діалог влади з народом
23 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 12 заявників з питань: збільшення фінансування на
забезпечення інсуліном хворих дітей, збільшення фінансування на пільгові
рецепти, влаштування дитини до дитячого садочка та прохання батьків
7-х класів НВО № 31 не перевантажувати учнями класи.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 21 по 25 серпня в спортивній залі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка провходив ІV Всеукраїнський турнір з боксу,
присвячений пам’яті заслуженого тренера України Віктора Зверєва. Турнір
організовано за співпраці обласної федерації боксу, управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького і відділення Національного
олімпійського комітету України в Кіровоградській області.
У змаганнях брали участь 54 спортсмени із 12-ти команд, у т. ч.
12 боксерів з міста Кропивницького. Вихованець комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького Дмитро Піть став бронзовим
призером змагань у ваговій категорії 91 кг.
23 серпня у бібліотец-філії № 9 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено медіа подорож «Корисні
пор@ди Інтернет-м@ндрівникам».
Розібратися в безмежному інформаційному потоці, навчитися
правильно та з користю використовувати Інтернет ресурси намагалися
користувачі бібліотеки разом з організаторами заходу.
Захід був спрямований саме на юну, найбільш відвідувану категорію
користувачів.
До Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України
З 21 по 23 серпня на спортивних майданчиках по вулицях
Микитенка, 5; Шкільній, 2; Луганській, 24 за ініціативи депутата міської
ради Вадима Дриги управлінням молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького спільно з міським центром фізичного здоров'я населення
«Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету
України в Кіровоградській області проведено спортивно-масові заходи
з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України.
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У спортивних змаганнях брали участь біля 100 юних мешканців мікрорайонів
Масляниківка та Никанорівка.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, отримали сувеніри від
обласного відділення НОК України. Також всі учасники заходу отримали
солодощі від депутата міської ради Вадима Дриги.
23 серпня відбулося відкриття меморіальної дошки Почесному
громадянину міста Кропивницького Семену Климовичу Сороці за адресою:
вулиця Михайлівська, 9.
Пам'ятну дошку учаснику національно-визвольної боротьби та
ветерану Української Повстанської Армії виготовив відомий кропивницький
скульптор Віктор Френчко. Проект реалізовано за сприяння міського голови
Андрія Райковича.
У заході брали участь керівники обласної та міської ради, діти та внуки
Семена Сороки, громадськість та волонтери. Орієнтовна кількість учасників
– 200 осіб.
23 серпня на площі Героїв Майдану відбулась урочиста церемонія
підняття Державного Прапора України. У заході брали участь керівники
області та міста, військовослужбовці, ветерани АТО/ООС, волонтери та
громадськість міста. Учасникам заходу дарували жовто-блакитно прапорці.
Орієнтовна кількість учасників – 300 осіб.
23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та
Дня незалежності України на меморіальному комплексі «Фортечні вали»
кропивничани поклали квіти до Вічного вогню та Алеї Слави Героїв АТО.
Пам’ять кропивничан, що загинули за свободу свого народу у
російсько-українській війні, вшанували і на усіх цвинтарях обласного центру,
у тому числі на Алеї почесних військових поховань на Рівнянському
кладовищі, де виконуються реконструкційні роботи.
23 серпня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» проведено
спортивно-масові заходи, присвячені 28-й річниці незалежності України та
Дню Державного Прапора України. У заході, організованому спільними
зусиллями управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького,
міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,
брали участь більше 100 дітей. Юні спортсмени змагалися з шашок, дартсу,
фрізбі, настільного хокею, тенісу, фігурної їзди на велосипеді та в спортивній
вікторині.
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Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами управління молоді
та спорту Міської ради міста Кропивницького та сертифікатами від
обласного відділення Національного олімпійського комітету України.
23 серпня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 11 – вулична акція-блискавка «Україна – це Я».
Відкрита книжково-ілюстративна виставка знайомила жителів
мікрорайону з історією України на всіх етапах її розвитку, відображаючи
процеси становлення української державності. Активні читачі від імені
бібліотеки вітали перехожих із державними святами, даруючи жовт- блакитні
кульки, які передають дух патріотизму та гордості за свою націю. Учасники
вуличної акції долучилися до патріотичного флешмобу «Розфарбуємо
планету в жовто-синій колір»;
№ 21 – дискусійні гойдалки «Україна і Британія в символах».
Екскурс в історію двох країн, який провели учасники English Club, що
працює при бібліотеці, допоміг зрозуміти необхідність збереження всього,
що пов’язує нас із рідною землею, важливість національних традицій;
центральна бібліотека – гра-марафон «Доколи світить праведна зоря –
шануймо рідну Україну!».
Бібліотекарі провели інтелектуальне змагання для тих, хто любить
Україну, відчуває себе українцем і хоче перевірити й поповнити свої знання
про її історію, географію, народні звичаї, традиції та літературу, а саме:
вікторину «Головні символи України», гру «Далі, далі, далі» та ерудитвікторину «Історичні далі».Завершився захід презентацією «Українці у
світовій культурі»;
№ 4 – національно-патріотична акція «Цвіти, Україно, в добрі і красі!».
Бібліотекарі нагадали присутнім про основні історичні події нашої
держави на шляху до незалежності, значення незалежності як символу
споконвічного прагнення українського народу до волі.
Огляд книжкової виставки «Незалежна Україна: шлях до мети», що
експонується у читальній залі, доповнив знання відвідувачів про історію
становлення української державності.
Під час конкурсу «Найкращі побажання Україні» кожен висловив щирі
слова любові рідній державі. Також було проведено патріотичний флешмоб
«Україна – це ми!» та конкурс на кращий малюнок для малечі;
№ 12 – пізнавальна година «Жовто-голубий наш стяг».
Відвідувачі книгозбірні дізналися про історію створення нашого
прапора, згадали інші символи країни, переглянули відеоролик «Історія
Державного Прапора України» та презентацію «Державний Прапор святиня України»;
№ 13 – інформ-коктейль «Незалежна Україна – шлях до мети».
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Проведено огляд книжкової виставки «Україно моя, ти єдина», конкурс
«Чи знаєш ти історію України» та подорож за книгою «Козацька абетка»;
№ 8 – патріотичний майданчик «Україна – моя ти одна, як життя».
Користувачам була запропонована експрес-подорож «Я – частинка
своєї країни, Україною зветься вона». Учасники патріотичного майданчику
більше дізналися про історію Батьківщини, її мову та культуру. Під час
заходу відбулася презентація книжкової викладки «Боже, Україну збережи!»
та фотосесія біля неї. Вікторина «Моя Батьківщина – єдина!» дала
можливість перевірити свої знання, жваво відповідаючи на запитання;
№ 2 – відео турне «Відкрий для себе Україну» під час засідання
юнацького клубу «КЛюЧ». Члени клубу ознайомились з книгами про
тернистий шлях України до незалежності, прослухали огляд книжкової
виставки «Свято гідності та незламності». Присутні здійснили відео турне,
переглянувши «10 маловідомих мальовничих куточків України»,
«15 найцікавіших природних чудес України», «ТОП 10 місць відпочинку, які
варто відвідати в Україні», онлайн відвідали фестиваль народної творчості
«Чута-фест 2019» та здійснили гастрономічну мандрівку «За сирами та
салом»;
№ 10 – відео перегляд «Держава наша – вільна Україна».
Юні читачі провели мандрівку в славні періоди історії нашого народу,
розповіли про національні та народні символи України. А переглядаючи
літературу на виставці «Історія України: минуле і сьогодення», учасники
заходу дізналися про шлях нашої держави до самостійності від давнини до
сьогодення, про видатних особистостей, які зробили свій внесок у цей
процес. А закріпили здобуті знання з історії рідного краю під час конкурсу
«Чи знаєте ви?». Діти висловили свої думки, що треба для того, щоб відчути
себе справжнім патріотом. Читали улюблені вірші про Україну та слухали
патріотичні пісні;
№ 18 – патріотична мозаїка «Живе Україна і слава, і воля»!
14 учасників заходу відгадували кросворд «Національні символи
України», читали скоромовки і прислів’я та згадували українські звичаї і
традиції.
24 серпня відбулися урочистості з нагоди 28-ї річниці здобуття
Україною своєї незалежності, в яких брали участь керівники міста та області,
представники Збройних сил України, Національної гвардії України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ветерани АТО/ООС та
громадськість обласного центру.
Покладанням квітів до пам»ятного знака Героям Небесної Сотні
кропивничани вшанували пам’ять всіх полеглих борців за волю України.
Урочистою ходою учасники заходу вирушили по вулиці Великій
Перспективній та вулиці Шевченка до пам'ятника Кобзареві.
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Сквер Шевченка виглядав по-особливому. Педагоги міста тримали в
руках 25-метровий вишиваний рушник зі словами Гімну України, навпроти
молодь демонструвала вишиті стрічки з «Вінка єдності». Поряд
з пам»ятником Тарасу Шевченку були представлені вишита карта України та
портрет Кобзаря з уривком його поезії. Всі ці національні символи
є елементами міського проекту «Вишивана Україна», ініціатором якого є
міський голова Андрій Райкович. Кропивницькі майстри разом з містянами
щороку створюють новий мистецький шедевр.
Андрій Райкович за значний особистий внесок у державне будівництво
та з нагоди 28-ї річниці незалежності України вручив Почесну грамоту
міської ради та виконавчого комітету: Василю Бондарю – голові обласної
Національної спілки письменників України Євгену Іванову - заступнику
начальника зв’язку 3-го окремого полку спецпризначення імені князя
Святослава Хороброго, Світлані Ковтюх - члену обласної організації
Всеукраїнського товариства «Просвіта», Ігорю Тимошенку - начальнику
групи сержантського складу відділення персоналу штабу 3-го окремого
полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, Володимиру
Чайкіну - учаснику бойових дій.
Грамотою міської ради та її виконавчого комітету відзначено Оксану
Гольник - члена Всеукраїнського товариства «Просвіта» та Михайла
Мельника - учасника бойових дій.
Подяку міської ради оголошено Наталії Колодєєвій - волонтеру, члену
громадської спілки «Патріот», Тимофію Козку - волонтеру громадської
організації «Мобільна волонтерська група»; Сергію Нозі - волонтеру
громадської організації «Мобільна волонтерська група».
Цього дня свої таланти учасникам урочистостей дарували творчі дитячі
колективи та солісти обласної філармонії.
Покладання квітів відбулося також до Алеї Слави на Фортечних валах,
пам’ятників Богдану Хмельницькому та Володимиру Винниченку, до
пам’ятних дощок В’ячеславу Чорноволу та Віктору Чміленку.
24 серпня у в Кіровоградському академічному обласному
українському музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького
відбувся святковий концерт міського професійного духового оркестру з
нагоди Дня незалежності України.
Під час концерту звучали класичні композиції та українські мелодії,
а яскравим фіналом виступу стала пісня «Любіть Україну» на слова
Володимира Сосюри, яку виконали солісти ансамблю Юлія Підлубна,
Анастасія та Олександр Безаї.
24 серпня о 17.30 проводилась десята традиційна хода в вишиванках.
Рух колони здійснювався від пам'ятного знака «Ангел-Хранитель» по
вул. Великій Перспективній до площі Героїв Майдану, де відбувся мітинг та
концертна програма. Орієнтовна кількість учасників – 400 осіб.
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24 серпня о 16.00 на території парку Степняка Кравчинського
відбулося спортивно-розважальне свято до Дня незалежності України. У
програмі заходу: конкурси, розважальні змагання, майстер-класи та інші
розваги для дітей. Ініціатором заходу виступив депутат Міської ради міста
Кропивницького Олександр Цертій. Орієнтовна кількість учасників – 300
осіб.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 19 серпня по 23 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
56 вулицях міста. За результатами рейдів складено 33 протоколи про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 25 попереджень.
Освіта
23 серпня на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 –
дитячий юнацький центр «Сузір’я»» провідний спеціаліст відділу
інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти
Ірина Сидоренко за участю головного спеціаліста відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького міського
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Кіровоградській області Тамари Третяк провела нараду з сестрами
медичними, комірниками та шеф-кухарями закладів освіти міста
Кропивницького.
Розглянуті питання: про контроль за дотриманням санітарногігієнічних вимог до організації харчування в закладах освіти міста; про
профілактику гострих кишкових інфекцій в закладах освіти; про організацію
харчування в закладах освіти м. Кропивницького в 2019/2020 н.р.; про
контроль за умовами зберігання продуктів та дотриманням термінів їх
реалізації; про організацію роботи робочої групи НАССР; про впровадження
нових страв в меню закладів зі збірника Є. Клопотенка; про охорону праці на
харчоблоках в закладах освіти.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

