ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
01 – 03 листопада 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 28 жовтня по 02 листопада фахівцями Центру надання
адміністративних послуг було прийнято 1382 звернення від громадян і
суб’єктів господарювання, надано 1969 консультацій.
З 28 жовтня по 01 листопада до управління соціальної підтримки
населення звернулись 88 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії - 54 особи; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 34 особи. Направлено 48 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 28 жовтня по 01 листопада на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянина
з питань: усиновлення – 8; опіки та піклування – 11; майнових питань – 6;
визначення місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту
дітей – 15; визначення порядку участі у вихованні дитини – 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, складено 4 акти обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, та 1 – у сім'ях опікунів, піклувальників.
Спеціалістами управління проведено 2 профілактичних рейди, в ході
яких складено 4 акти обстеження житлово-побутових умов проживання
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Окрім того, вжито
заходи щодо негайного відібрання 2-х дітей у матері та тимчасового
влаштування
їх до дитячого медичного закладу.
Спеціалісти управління брали участь у 17 судових засіданнях та
знайомстві потенційних опікунів (піклувальників) та батьків-вихователів
з двома дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Діалог влади з народом
01 листопада на «Гарячій лінії міського голови» чергувала
т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Тетяна Савченко, яка відповіла на 24 дзвінки з питань: ремонту
каналізаційної мережі, ліквідації повітряних пробок в системі
теплопостачання та усунення аварійності мереж теплопостачання.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 30 жовтня по 03 листопада в бібліотеці ім. Д.І. Чижевського
проходили змагання з шахів «Батько, мати, я – спортивна сім’я», у яких
брали участь 24 шахісти. Під час урочистого відкриття учасників змагань
привітав президент обласної федерації шахів Ігор Волков.
Переможцями стали Макар та Іван Ковальчуки (брати), друге місце
посіли Макар Єлизаров та Йосип Ругало (дідусь та онук), третіми стали
Георгій Башкінов та Ігор Бур’яненко (онук та дідусь).
Переможці та призери змагань нагороджені медалями, дипломами
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та
подарунками від мецената Аліни Бегун.
З 31 жовтня по 03 листопада у м. Києві проходив ІІ тур змагань
з
баскетболу
Всеукраїнської
юнацької
баскетбольної
ліги.
Команда КДЮСШ – «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Кропивницький) провела чотири
зустрічі та перемогла команди: СДЮСШОР-5 (Дніпро) 84:44,
СЮДСШОР-«ПРОГРЕС» (Крюковщина) 66:37, «АКУЛИ» (Київ) 69:49,
«ХИЖАКИ» (Київ) 79:26. Тренує команду Андрій Бабенко.
З 01 по 03 листопада на базі факультету фізичного виховання
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
ім. В.Винниченка проходив Кубок області з гімнастики художньої
«Кіровоградська зіронька».
У змаганнях брали участь 133 учасниці, в т.ч. 60 гімнасток
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3
Міської ради міста Кропивницького». Гімнастки даної спортивної школи
завоювали
10 золотих, 10 срібних та 10 бронзових нагород.
02 листопада у м. Олександрії проходив відкритий турнір міста
з художньої гімнастики «Олександріна 2019». У змаганнях брали участь
120 учасниць, в т.ч. 6 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького».
Гімнастки даної спортивної школи Ольга Заблодська та Василиса Мелехіна
зайняли І місця, Аліна Маковєй та Олена Стеніщева посіли ІІ місця, а їх
одноклубниця Софія Комарова посіла почесне ІІІ місце.
02 листопада в смт Смоліному проходив ІІІ відкритий чемпіонат
ОКДЮСШ «Ніка» з дзюдо «Смолінський кубок» серед юнаків 20082011 р.н. та дівчат 2004-2006 р.н., 2010-2011 р.н. У змаганнях брали участь
196 учасників, в т.ч. 9 вихованців комунального закладу «Комплексна

3

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького».
Вихованець даної спортивної школи Іван Хлін став бронзовим призером
чемпіонату у своїй ваговій категорії.
02 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо – юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького»
проведені заходи: змагання з таеквондо ITF «Сила
та здоров’я»
(ДЮК «Мрія»); змагання з армліфтингу «Сила та здоров’я»
(ДЮК «Моноліт»).
03 листопада в спортивному залі НВО № 22 проходили змагання на
кубок Кіровоградської області з кікбоксингу. У турнірі взяли участь понад
70 спортсменів з м. Кропивницького.
До Дня соціального працівника
01 листопада в приміщенні міської ради відбулися урочистості з
нагоди Дня працівника соціальної сфери.
Присутніх привітали заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Олександр Мосін, заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, голови
Подільської і Фортечної районних у місті Кропивницькому рад Руслан
Фросіняк і Олександр Кришко та вручили відзнаки обласної ради, обласної
державної адміністрації, міської ради та виконавчого комітету міста
Кропивницького, Подільської районної у місті Кропивницькому рад.
Громадські акції протестного характеру
01 листопада жителі гуртожитку, який знаходиться по проспекту
Університетському, 21, проводили акцію протесту, в ході якої був
перекритий рух транспорту біля заводу “Креатив” (проспект Промисловий).
Серед основних вимог - вирішення питання щодо приватизації житлових
помешкань вищевказаного гуртожитку. В руках учасники акції тримали
плакат з надписом “Кімнати в комунальну власність”. Орієнтовна кількість
учасників – до 30 осіб.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
01 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» за
скаргами мешканців з 6-ї години ранку проведено рейдове відстеження
по вул. Євгена Тельнова (біля ринків «Черемушки» та “Привокзальний”)
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щодо
припинення
несанкціонованої
торгівлі
продовольчими
та
непродовольчими товарами.
З громадянами
проведено роз’яснювальну роботу стосовно
недопущення «стихійної» торгівлі продуктами харчування на тротуарах,
газонах та біля житлових будинків.
Житлово-комунальна сфера
З 28 жовтня по 01 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного
стану по 61 вулиці міста. За результатами рейдів складено 56 протоколів про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 29 попереджень.
Освіта
02 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» відбувся ІІ (міський) етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.
В олімпіаді брали участь 135 учнів із 35-ти закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.
03 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа
І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр
позашкільного виховання «Контакт» відбувся ІІ (міський) етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.
В олімпіаді брали участь 136 учнів із 35-ти закладів загальної середньої
освіти міста Кропивницького.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

