ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
21– 22 грудня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 16 по 21 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 915 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2210 консультацій.
З 16 по 21 грудня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 68 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 40 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 28 осіб. Направлено 85 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 16 по 21 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянини з питань:
усиновлення – 11; опіки та піклування – 5; майнових питань – 10; визначення
місця проживання дитини – 5; соціально-правового захисту дітей – 15;
визначення порядку участі у вихованні дитини – 6.
Проведено 2 профілактичних рейди, складено 3 акти обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, 2 – у сім'ях опікунів, піклувальників, 1 – у
потенційного усиновлювача. З несприятливого середовища вилучено 2-х
дітей, яких тимчасово влаштовано до КЗ «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради.
Спеціалісти управління брали участь у 18 судових засіданнях та
лекторії на правову тематику для учнів старших класів комунального закладу
«Новомиколаївська гімназія» .
21 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
міського комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури.
Розглянуті питання: про безперешкодний доступ до об’єктів житловокомунального господарства на території міста та проведення консультаційної
та роз’яснювальної роботи з керівниками ЖЕО щодо надання безоплатної
першочергової допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями під
час вирішення побутових питань, які пов’язані з обслуговуванням їх власних
помешкань; про готовність закладів освіти міста до залучення осіб
з інвалідністю до навчального процесу; про надання послуг особам
з обмеженими фізичними можливостями та іншим маломобільним групам
населення у
міському транспорті; про забезпечення транспортним

2
сполученням віддалених мікрорайонів та збільшення кількості міського
транспорту зі спеціальним пристосуванням для осіб з обмеженими
фізичними можливостями; про налагодження роботи приладів звукових
світлофорів
та збільшення їх кількості; про приведення у
відповідність до діючих норм
і правил перехресть та
облаштування з’їздів на тротуарах для інвалідів-візочників; про
облаштування окремих кас та спецобслуговування
у
супермаркетах для людей з обмеженими фізичними можливостями.
21 грудня
під головуванням керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання постійної
експертної
комісії
Виконавчого
комітету
Міської
ради
міста
Кропивницького.
Розглянуті та погоджені питання: про описи справ постійного
зберігання 2014 року; про описи справ з особового складу 2014 року;
про акт щодо вилучення документів для знищення; про номенклатуру
справ Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік.
21 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела нараду з питання підготовки
та проведення заходів з нагоди 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів
з міста Кропивницького (Кіровограда).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 18 по 22 грудня в м. Сумах проходив фінальний тур відкритих
Всеукраїнських змагань 2019 року з волейболу пляжного серед чоловічих та
жіночих команд у приміщенні. Учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького Антон Матвєєв став бронзовим призером змагань.
Тренує кропивницького волейболіста Маргарита Кольцова.
21 грудня проведено першість КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009 - 2012 р. н, присвячену
новорічним святам. В змаганнях брали участь більше 40 спортсменів.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, медалями від
спонсорів та цінними подарунками від федерації дзюдо міста
Кропивницького.
21-22 грудня в м. Черкасах проходили Всеукраїнські змагання з легкої
атлетики серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР. Змагання зібрали біля
300 учасників із більш ніж 20 спортивних шкіл, зокрема в них брали участь
32 атлети КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького. Учениця даної
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спортивної школи Ганна Карандукова завоювала золоту медаль в бігу на 60 м
і посіла третє мiсце в стрибках у довжину. Її одноклубники: Валерiя
Дмитрашко перемогла на дистанції 400 м і стала срібною призеркою в бігу
на 60 м з бар’єрами, Антоніна Швець перемогла в бігу на 400 м, Олександра
Скирда стала другою в потрiйному стрибку, Олександра Грач посіла друге
місце в бігу на 60 м з бар’єрами, Вікторія Фіалковська та Єгор Матвеєв стали
срібними призерами на дистанції 1500 м, Валерія Сухотенко зайняла друге
місце в стрибках у висоту, Анастасія Машнегуца - друге місце у потрійному
стрибку, Василіса Конфедератенко - третє місце у штовханні ядра.
Тренують кропивницьких легкоатлетів: Олена й Олександр Тесленки,
Віталій Пархоменко, Ігор Шостак, Тетяна Сазоненко.
21 грудня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 8 – етнопаті «В українській хаті…».
Свято проводилося з метою розширення і поглиблення знань про
традиції, звичаї та обряди українського народу, пробудження пізнавального
інтересу до історії своєї нації, її культури та побуту, виховання поваги та
любові до свого роду.
Присутні гості згадали, як в давнину зустрічали гостей, чим частували,
називали прислів’я про хліб і сіль, розгадували загадки про те, якими квітами
вишивали дівчата рушники, в який одяг вбиралися, де проходили вечорниці.
Учасники заходу ознайомилися з книжковою виставкою-інсталяцією
«Зимовий ЧИ-TIME». Книги з народознавства допомогли гостям ще більше
дізнатися про звичаї та обряди, а також про рецепти стародавніх українських
страв.
Захід закінчився частуванням та спілкуванням в теплій, дружній
атмосфері з українськими піснями;
№ 16 – чародій-вечір «Новорічні сюрпризи».
Бібліотекарі підготували та провели слайд-подорож «Крокує світом
Новий рік», яка познайомила членів клубу з новорічними традиціями різних
країн. До програми свята увійшли веселі новорічні загадки, ігри, конкурси,
майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас. Як прикрасити оселю, що
приготувати на святковий стіл, у чому зустрічати Новий рік, що подарувати
рідним та близьким – цими порадами поділилися бібліотекарі з гостями
заходу.
22 грудня проведено першість КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького з гімнастики художньої серед груп початкової підготовки,
присвячену новорічним святам. До змагань долучилися 43 юні гімнастки.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького і цінними подарунками
від спонсорів.
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21 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:
змагання з кікбоксингу серед вихованців ДЮКів «Україна», «Промінь»,
«Старт»
(ДЮК «Старт»); змагання з таеквондо ITF «Сила та
здоров’я» (ДЮК «Мрія»); виховна година «Гендерна рівність» (ДЮК
«Промінь»); новорічна казкова вистава «Чарівні персні» для дітей міста у
виконанні зразкового хореографічного ансамблю «Аеліта» (приміщення
районного будинку культури, вул. Дарвіна, 23).
22 грудня проведено у нічному клубі «Провокатор» новорічний
концерт зразкового хореографічного ансамблю «Метелиця» та у приміщенні
районного будинку культури (вул. Дарвіна, 23) новорічну казкову виставу
«Чарівні персні» для дітей міста у виконанні зразкового хореографічного
ансамблю «Аеліта».
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
З 16 по 21 грудня в рамках реалізації проекту «Муніципальний
патруль»
проведено
рейдові
відстеження
щодо
припинення
несанкціонованої торгівлі
по вулицях: Вокзальній (біля магазину
“АТБ” та вздовж будинку № 37/16), Короленка, Добровольського,
Космонавта Попова.
Під час рейдів несанкціонована торгівля по вулицях Вокзальній,
Добровольського та Космонавта Попова не здійснювалась.
По вул.
Короленка була припинена торгівля плодоовочевою продукцією.
Житлово-комунальна сфера
З 16 по 21 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
32 вулицях міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 46 попереджень.
Освіта
21 грудня на базі комунального закладу „Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та
юнацької творчості „Оберіг” відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади для учнів 10-11-х класів з астрономії.
В олімпіаді брали участь 23 учасники з 9 закладів загальної середньої
освіти міста.
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22 грудня на базі комунального закладу „Навчально-виховний
комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”
відбувся ІІ етап учнівської олімпіади для учнів 9-11-х класів з економіки.
В олімпіаді брали участь 24 учасники з 7 закладів загальної середньої
освіти.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Ірина Штадченко 24 75 85

Альвіна БОНДАРЕНКО

