ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
27 – 29 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 23 по 28 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1218 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано
2419 консультацій.
З 23 по 27 вересня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 73 особи з питань: надання матеріальної допомоги - 48 осіб
за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 25 осіб. Направлено 76 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 23 по 27 вересня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 55 громадян
з питань: усиновлення – 6; опіки та пілування – 8; майнових питань – 10;
визначення місця проживання дитини – 8; соціально-правового захисту
дітей – 17; визначення порядку участі у вихованні дитини – 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, складено 7 актів обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, та 11 – у сім'ях опікунів, піклувальників.
Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях,
знайомстві кандидатів в усиновлювачі з дитиною-сиротою, дитиною,
позбавленою батьківського піклування, та вибутті 2-х дітей з Будинку дитини
до сімей усиновлювачів та опікунів.
27 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано
субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа.
Розглянуті питання: про подання управлінням соціального захисту
населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради про виплату
грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення з метою
придбання житла особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування; про подання управлінням соціального захисту населення
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради про виплату грошової
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компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою
придбання житла двом особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування; про розподіл обсягу субвенції між бюджетами
районних у місті рад – 1.
27 вересня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста
Кропивницького.
Розглянуто та допущено до другого етапу конкурсу конкурсні
пропозиції громадських організацій: Кропивницької міської організації
Української Спілки ветеранів Афганістану, організації ветеранів України
м. Кропивницького та товариства політичних в'язнів і репресованих.
27 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін привітав з 53-ю річницею від дня створення
особовий склад військової частини імені Петра Калнишевського Національної
гвардії України.
Від імені громади міста, депутатського корпусу, виконавчого комітету і
за дорученням міського голови Андрія Райковича він щиро подякував
гвардійцям за службу і вручив відзнаки міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького.
28 вересня в будинку культури УТОГ заступник начальника управління
соціальної підтримки населення Анатолій Орлов вручив матеріальну
допомогу 20 членам Кіровоградської територіальної організації УТОГ по
1 000,00 грн кожному з нагоди Міжнародного дня глухих.
Діалог влади з народом
27 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питань: спілкування з онуками, які
перебувають в патронатній сім»ї; введення додаткової штатної одиниці
педагогічного працівника у закладі загальної середньої освіти.
27 вересня на «Гарячій лінії міського голови» чергували:
начальник КП «ЖЕО № 1» Світлана Ковальова, яка відповіла на
5 дзвінків з питань: ремонту покрівлі та ліфтів, заміни труб теплопостачання
у багатоповерхових житлових будинках;
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начальник КП «ЖЕО № 2» Любов Марченко, яка відповіла на 2 дзвінки
з питань: заміни труб теплопостачання у підвальних приміщеннях та ремонту
ліфтів у багатоповерхових житлових будинках;
начальник КП «ЖЕО № 3» Олександр Довгаль, який відповів
на 3 дзвінки з питань: ремонту покрівлі та заміни труб теплопостачання
у підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинках;
начальник КП «ЖЕО № 4» Людмила Запорожець, яка відповіла на
4 дзвінки з питань: заміни труб каналізаційної мережі у підвальних
приміщеннях та ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках,
прибирання прибудинкових територій;
начальник КП «ЖЕО № 9» Юрій Сидоренко, який відповів на 3 дзвінки
з питань: заміни труб мережі теплопостачання та каналізаційної мережі
в багатоповерхових житлових будинках, ремонту ліфтів.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
27 вересня в рамках ділової програми Міжнародної агропромислової
виставки AGROEXPO-2019 відбулась галузева сесія «Внутрішній туризм:
інвестиція в розвиток території Муніципального інвестиційного форуму
«TIME to INVEST».
Мета форуму - активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму,
просування регіонального туристичного продукту на український та
міжнародний ринки, популяризація туристичних можливостей та маловідомих
об’єктів області.
Захід був орієнтований на представників туристичних компаній та
комплексів України, баз відпочинку та оздоровчих центрів, готелів та центрів
розваг, профільних державних відомств та установ з розвитку туристичної
галузі України, муніципалітетів.
У галузевій сесії брали участь: представники Кіровоградської обласної
державної адміністрації, Міської ради міста Кропивницького та гості
з Харкова, Чернігова, Житомира, Львова та інших міст України.
Після урочистого відкриття форуму заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Андрій Паливода та директор
Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь
Кравчук підписали меморандум про співпрацю та створення єдиного
туристичного маршруту Україною.
Роботу форуму продовжила дискусійна платформа, де учасники
обговорили такі теми, як туристичний потенціал міста Кропивницького,
діджиталізація пам’яток культурної спадщини, діяльність туристичноінформаційних центрів та поділились досвідом розвитку туризму в інших
містах України та поза її межами.
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Насамкінець учасники форуму взяли участь
театралізованій екскурсії історичною частиною міста.

у

тролейбусній

З 22 по 29 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський
шаховий турнір, присвячений 265-й річниці заснування міста
Кропивницького, у якому брали участь 20 шахістів. У змаганні серед чоловіків
перше місце завоював лікар Фонду соціального страхування Станіслав
Грищенко, срібну медаль виборов працівник міської дружини Василь
Ляшенко, бронзовим медалістом став учень альтернативної школи «КрОК»
Іван Ковальчук.
Серед юнаків переміг учень альтернативної школи «КрОК» Іван
Ковальчук, срібним призером став студент кооперативного коледжу
економіки і права імені М.П.Сая Антон Негрей, бронзову медаль виборов
учень КЗ «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр»
Максим Трофименко.
В турнірі серед ветеранів перше місце завоював доктор
сільськогосподарських наук України Микола Черячукін, срібну медаль
виборов Аркадій Аскері, третім став Юрій Соколов.
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 23 по 29 вересня у м. Львові проходив чемпіонат України зі стрільби
кульової серед дорослих спортсменів. Змагання зібрали понад 160 учасників.
У стрільбі з пневматичного пістолета (вправа ППМІХ) вихованці
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Олександр Зайцев і Тетяна
Селедцова завоювали срібні медалі чемпіонату. В командному заліку жіноча
команда посіла четверте місце, а команда чоловіків стала п’ятою серед
20 команд. Тренує кропивницьких спортсменів Ілгам Ібрагімов.
27-28 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 1 – день відкритих дверей «А у нас – усе для Вас!».
Бібліотекарі організували акцію «Стань читачем сьогодні» та екскурсію
«Знайомтесь, наша бібліотека», провели презентації виставок, відео круїз
«Найвідоміші бібліотеки світу» та огляд періодичних видань «Новинки з
журнальної сторінки» та «Кіровоградщина газетним рядком»;
№ 19 – екскурсія до бібліотеки «Запрошуємо на гостини до казкової
країни» для школярів початкових класів КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я».
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Веселі загадки, запальна музична хвилинка, віршована запитайка,
казкова арифметика - усе це створило невимушену атмосферу спілкування;
№ 19 – день відкритих дверей «Бібліотека запрошує на побачення».
Бібліотекарі грали з вихованцями підготовчої групи ДНЗ № 62
в інтерактивну гру «Я – бібліотекар!». Малюки дізналися про особливості
професії «бібліотекар», познайомилися з різноманітними формами книжок та
жанрами дитячих творів. Під час заходу діти як справжні бібліотекарі
ретельно підбирали книги друзям та вчилися записувати їх у формуляр;
№ 2 – бібліотечний рандеву «Бібліородзинки: таємниці нашої
бібліотеки».
Протягом дня проходила акція «Стань читачем бібліотеки сьогодні».
Відбулася презентація книжкової відео виставки для молоді «Книга бестселер – твій ровесник». Юнаки та дівчата з 1998 по 2005 роки народження
мали можливість дізнатися, яка книга була хітом продажів в рік їх народження.
Родзинкою
бібліотечного
рандеву
стала
виставка-інсталяція
«Бібліотечні кулінарні фіглі». До уваги користувачів бібліотеки були
запропоновані художні твори, в яких згадувалися рецепти страв. Бібліотекарі
довели користувачам, що сміх і смачна кухня уміють підтримати здоровий дух
у тілі людини;
№ 4 – день відкритих дверей «Бібліотек@: все тут, всі тут!».
Бібліотекарі підготували низку різноманітних заходів: дегустацію
літературних новинок і бібліотечних послуг у «Бібліокав’ярні», презентацію
книжкових виставок, щогодинні екскурсії бібліотекою, майстер-клас,
відеомандрівку;
№ 5 – день відкритих дверей «А ми читаємо!».
Бібліотекарі провели огляд нової літератури «Читаємо українською!».
Читачі охоче брали участь в екскурсії по залах бібліотеки та переглянули
виставки у читальному залі. Відбулося нагородження найактивнішого читача
та кращого читача бібліотеки.
Читачі оглянули колекцію вишитих рушників родини Тимофєєвих та
колекцію картин «Бісерні фантазії». Під час майстер-класу «Троянди
власноруч» всі бажаючі навчалися робити зі стрічки троянду;
№ 8 – день відкритих дверей «Бібліотека ОК».
Гостям були запропоновані презентації, книжкові виставки, конкурси,
вікторини та майстер-класи. Протягом дня можна було здійснити прогулянку
«Країною, якої немає на карті» та ознайомитися з новинками української
літератури. Для молодших користувачів була підготовлена презентація
«Як поводитися у бібліотеці»;
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№ 10 – день відкритих дверей «Гостинно відчиняємо двері!».
Розпочалося свято флешмобом «Читання – найкраще навчання».
Учасники заходу вітали перехожих, дарували на згадку візитки з бібліотечною
символікою і кольорові кульки. В цей день до бібліотечної оселі завітали
поважні гості, партнери та друзі бібліотеки. Колектив бібліотеки подякував їх
за підтримку та плідну співпрацю. Гостям була презентована книжкова
виставка «Вічна магія книги», а маленькі користувачі здійснили віртуальну
бібліоподорож «Книжкові мандри»;
№ 12 – день відкритих дверей «Бібліотек@ – твій перший крок до
успіху».
Для всіх бажаючих проводилися екскурсії, акції та цікаві зустрічі. Свято
розпочалося з концерту авторської пісні Григорія Реви «Неформат».
День відкритих дверей продовжив парад читацьких думок «Я люблю
свою бібліотеку за…», де всі бажаючі могли залишити свої побажання на
стенді у фойє бібліотеки;
№ 18 – день відкритих дверей «День бібліотечних лайфхаків».
Презентації, зустрічі, вікторина «Ти – мені, я – тобі!», імпровізи
«Я – бібліотекар, ти – читач», ігри, руханка «Я і книга» відбувалися в усіх
відділах бібліотеки. Бажаючі рахували, писали і малювали, пізнавали себе під
час інтелект-діагностики «Увага: вундеркінд!»;
№ 11 – день відкритих дверей «На п'єдесталі – бібліотека».
З самого ранку на відвідувачів чекали цікаві, пізнавальні і інформативні
майданчики, книжкові виставки, вікторини, акції;
№ 6 – день відкритих дверей «Скарби книжкових полиць».
Для відвідувачів бібліотекарі підготували фотозону «Книжковий
листопад». Також порадували користувачів новими книгами з експресполиці
«Новинки з осінньої корзинки». Відео мандрівка «Бібліотеки світу» справила
яскраве враження на наймолодших читачів;
№ 13 – літературна мозаїка «Книга – храм духовний, що мудрості і дива
повний».
Для друзів бібліотеки була проведена екскурсія абонементом,
читальним залом, але найбільшу цікавість викликало книгосховище. Також
бібліотекар ознайомила з історією дитячої бібліотеки й нагадала про
правильне поводження з книгою. Переглянувши презентацію «Бібліотеки
майбутнього» читачі дізнались про розвиток книгозбірень в Англії, Америці,
Данії;
центральна біліотека – книжковий дайвінг «Я з книгою відкриваю
Всесвіт».
Користувачі мали змогу зануритися у світ книги, тим паче, що у
бібліотеці багато новинок на усі читацькі смаки. Протягом дня бібліотекарі
надавали рекомендації як правильно читати книги та як привчити дитину до
читання;
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№ 16 – ретро-погляд «Вулицями рідного міста» спільно з музеєм
музичної культури ім. К. Шимановського. Головний зберігач фондів музею
Олена Классова розповіла присутнім про історію створення фортеці Святої
Єлисавети, роль відомих іноземців в розбудові нашого міста, історію
підземель Єлисаветграда, нові назви старих вулиць. На пам'ять про цікаву
зустріч гостя подарувала бібліотеці декілька примірників своїх книжок.
28 вересня на території обласного центру туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді відбувся відкритий чемпіонат міста зі
скелелазіння. Змагання організовано і проведено за співпраці управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді», обласного альпіністського центру, Федерації альпінізму і
скелелазіння України та відділення Національного олімпійського комітету
України в Кіровоградській області.
У змаганнях брали участь 62 вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста
Кропивницького, альпіністського і туристичних центрів м. Кропивницького,
м. Олександрії, с. Пантаївка Знам’янського району. Звання чемпіонів міста
в лазінні на швидкість серед юнаків та дівчат у різних вікових групах
завоювали: Максим і Олексій Луценки, Валерія Прошаченко, Євгенія Рижко
(м. Кропивницький), Максим Гриценко, Дар’я Прилепіна (м. Олександрія).
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та
призами від організаторів. Окремо були відзначені наймолодші учасники
чемпіонату Матвій Смериченко (2013 р. н.) та Юлія Черчел (2011 р. н.).
Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, Сергій
Побережець, Сергій Ізмайлов, Володимир Дьячков.
28 вересня в КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького
відбулися обласні спортивні ігри з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат
2003 - 2007 років народження. У змаганнях брали участь 90 атлетів із 7 команд,
в т.ч. 12 вихованців КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Учень
даної спортивної школи Євгеній Крикун завоював звання чемпіона області
у ваговій категорії до 38 кг, а його одноклубник Ігор Зирянов завоював срібну
медаль у ваговій категорії до 73 кг. Також в активі вихованців КДЮСШ № 3
чотири бронзові нагороди. Тренує юних дзюдоїстів Володимир Долгіх.
28 вересня на Фортечних валах відбулися військово-спортивні змагання
«Бойова двійка» серед учнівської та студентської молоді.
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Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
29 вересня з нагоди свята мікрорайону Олексіївка на розі вулиць
Барболіна та Української відбувся ярмарок-продаж сільськогосподарської
продукції, продовольчих та непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного
виробництва, у якому брали участь 10 суб'єктів господарювання міста.
Житлово-комунальна сфера
З 23 по 27 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
66 вулицях міста. За результатами рейдів складено 40 протоколів про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 52 попередження.
Освіта
27 вересня в закладах загальної середньої освіти міста з нагоди
78-х роковин трагедії Бабиного Яру відбулися виховні години, тематичні
уроки, відкриті дискусії-обговорення.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

