ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
06 – 08 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 02 по 07 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1049 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
2511 консультацій.
З 02 по 06 вересня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 106 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 81 особа
за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 25 осіб. Направлено 59 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 02 по 06 вересня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянина
з питань: усиновлення – 3; опіки та пілування – 12; майнових питань – 7;
визначення місця проживання дитини – 3; соціально-правового захисту
дітей – 15; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7; позбавлення
батьківських прав - 5.
Проведено 2 профілактичні рейди, складено 5 актів обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
Спеціалісти управління брали участь у 12 судових засіданнях та
у 4-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з кандидатами в усиновлювачі та прийомними батьками.
Діалог влади з народом
06 вересня на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник
управління освіти Лариса Давидівна Костенко, яка відповіла на 23 дзвінки
з питань: відкриття груп подовженого дня у школах, забезпечення
підручниками з англійської мови, безкоштовного харчування дітей пільгових
категорій, благодійних внесків у фонд класу та школи, запису дітей до дитячих
садочків.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
07 вересня за участю управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького та ГО «Станиця Кропивницький Пласту – НСОУ»
відбулося «Відкриття Пластового Року».
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07 вересня у спортивній залі «Енерго-Спорт» проведено ІV відкритий
Всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків 2006 – 2008 років народження,
присвячений Дню військової розвідки України. Престижні змагання зібрали
250 спортсменів із 20-ти команд, які представляли 9 областей України.
Під час урочистого відкриття турніру учасників привітали: секретар
міської ради Андрій Табалов, начальник відділу фізичної культури та спорту
управління молоді та спорту міської ради Славік Іванов, командир
3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава
Хороброго, полковник Олександр Трепак, президент обласної федерації
боротьби дзюдо та самбо Сергій Нечмоня.
За результатами змагань судді визначили переможців у різних вагових
та вікових категоріях
08 вересня в смт Олександрівці відбувся чемпiонат областi з легкоï
атлетики серед спортсменів 2002 р.н. і молодших. Змагання зібрали
120 учасників, у т.ч. 10 атлетів КДЮСШ № 2 Міської ради міста
Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи завоювали 3 золоті,
2 срібні та одну бронзову нагороди. Зокрема: Юлія Чорна посіла перше місце
у штовханні ядра, Антоніна Швець і Руслана Герич перемогли в бігові на
800 м, а Людмила Гаврилюк стала срібною призеркою на цій дистанції.
Анна Менецова завоювала срібну медаль в бігові на 200 м, Максим Денисенко
став третім на 400-метрівці.
Тренує кропивницьких легкоатлетів Ігор Шостак.
Конфесії та міжконфесійні стосунки
08 вересня протестантські релігійні громади проводили заходи з нагоди
Дня подяки.
З 11.00 до 13.00 на Театральній площі проводилися молитва за мир в
Україні, святковий концерт духовної музики та співу.
З 12.00 до 17.00 у парку культури та відпочинку “Ковалівський” було
організовано духовно-просвітницькі, розважальні заходи для дітей та їх
батьків.
Організатор – релігійна організація “Кіровоградське обласне об'єднання
церков євангельських християн-баптистів”. У заході брали участь члени
релігійних громад Союзу Церкви Божої України “Жива надія”, АСД.
Кількість учасників — 400 осіб.
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 02 по 06 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 32 протоколи про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 24 попередження.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

