ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
30 серпня – 01 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 27 по 30 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 790 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
893 консультації.
З 27 по 30 серпня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 110 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 67 осіб
за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 43 особи. Направлено 130 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 27 по 30 серпня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 30 громадян з питань:
усиновлення – 2; опіки та пілування – 8; майнових питань – 7; визначення
місця проживання дитини – 2; соціально-правового захисту дітей – 7;
визначення порядку участі у вихованні дитини – 2; позбавлення батьківських
прав - 2.
Проведено спільно з працівниками 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 житловопобутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в родинах опікунів, піклувальників, прийомних
родинах.
Спеціалісти управління брали участь у 5 судових засіданнях та у
3-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з кандидатами в усиновлювачі та прийомними батьками.
30 серпня міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та начальник
управління капітального будівництва Сергій Білокінь проінспектували хід
виконання будівельних робіт на об´єкті «Реконструкція проїжджої частини
вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький
(І черга об'єкта будівництва)».

2

Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій
30 серпня у приміщенні міської ради відбулися збори Громадської ради
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про доступ дітей з інвалідністю до навчального
процесу у закладах загальної середньої освіти міста; про вжиття дій щодо
недопущення підвищення тарифів на водопостачання та підготовку звернення
до НКРЕКП; про переобрання першого заступника голови Громадської ради.
У зборах брали участь 35 осіб. В обговоренні першого питання брала
участь начальник управління освіти Лариса Костенко.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 22 по 31 серпня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив шаховий турнір
з нагоди 28-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора
України, у якому брали участь 19 шахістів. У змаганні серед чоловіків перше
місце завоював лікар Фонду соціального страхування Станіслав Грищенко,
срібну медаль виборов учень 9-го класу НВО № 16 Іван Ковальчук, третім став
приватний підприємець Антон Петушинський.
Серед юнаків переміг учень 9-го класу НВО № 16 Іван Ковальчук, на
другому місці учень 10-го класу гімназії нових технологій навчання Костянтин
Криворог, бронзову медаль виборов студент вищого професійно-технічного
училища № 4 Антон Негрей.
У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Анатолій Голодаєв,
срібну медаль виборов Аркадій Аскері, третім став Віталій Вишніченко.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова.
З 22 по 31 серпня в м. Арко (Італія) проходив чемпіонат світу зі
скелелазіння серед юніорів та молоді в програмі швидкість, трудність,
болдеринг та багатоборство. В змаганнях брали участь більше тисячі
спортсменів з 53-х країн світу, у т. ч. збірна команда України у складі тридцяти
спортсменів.
Збірну команду Кіровоградського обласного відділення скелелазіння
представляли два юних спортсмени Ярослав Ткач і Ніл Плохов - вихованці
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1»,
комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», ФСТ «Динамо».
Збірна команда України виборола дві золоті медалі: Ніка Потапова
(Київська обл.) в лазінні на трудність серед дівчат групи А та Григорій
Ільчишин (Одеська обл.) в лазінні на швидкість серед юнаків групи В.
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Представник Кіровоградської області Ярослав Ткач в лазінні на
швидкість серед юніорів попав до четвірки самих титулованих спортсменів
світу і посів ІV місце.
З 23 по 30 серпня у м. Києві проходив шаховий турнір, присвячений
Дню незалежності України. У турнірі брали участь 135 юних шахістів до
12-ти років. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького Ярослав Петринський посів ІІ місце.
З 25 по 31 серпня в м. Сан-Паулу (Бразилія) проходив чемпіонат світу
з плавання серед спортсменів з вадами слуху. В складі національної
дефлімпійської збірної команди України спортивну честь нашої держави на
офіційних змаганнях захищали дві вихованки КДЮСШ № 1 Міської ради
міста Кропивницького – Ірина Терещенко та Дар’я Тарасенко.
За підсумками виступів на рахунку двох кропивницьких плавчинь
11 срібних медалей чемпіонату світу. Зокрема, Ірина Терещенко завоювала
6 нагород, а Дар’я Тарасенко виборола 5 медалей.
Тренує кропивницьких плавчинь заслужений тренер України Олена
Кузніцова.
До Дня знань
30 серпня міський голова Андрій Райкович та заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба привітали
дітей з багатодітних сімей з початком нового навчального року та вручили
портфелі зі шкільним приладдям.
Вихованці комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»
презентували свою діяльність показовими виступами спортсменів, танцями,
виставками та майстер-класами.
До Дня підприємця
30 серпня за участю міського голови Андрія Райковича, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди
відбулись урочистості з нагоди Дня підприємця.
Кращим підприємцям міста були вручені Подяки Міської ради та
виконавчого комітету м. Кропивницького.
В урочистостях також брали участь: виконавчий директор
Кіровоградського обласного відділення Українського союзу промисловців і
підприємців Сергій Бедзай, голова Спілки підприємств малого та середнього
підприємництва Кіровоградської області Олена Надутенко та інші члени
координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 27 по 30 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 20 протоколів про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 19 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

