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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях    

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  21  по  25  вересня фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  було  прийнято  3724 звернення від  громадян  і  суб’єктів
господарювання, надано 2048 консультацій.

  З  21  по 25 вересня до управління  соціальної  підтримки населення
звернулись  130  осіб з  питань:  надання  матеріальної  допомоги  –
62 особи; підготовки необхідних документів   –  68 осіб. 

   Направлено  25  письмових  відповідей  депутатам,  громадянам,
організаціям.

     З  21  по  25  вересня на  особистому  прийомі  у  начальника  та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 64  громадянина з
питань: усиновлення, опіки та піклування – 29; соціально-правового захисту
дітей – 19; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна
дітей – 11; визначення порядку участі у вихованні дитини – 5.

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області  проведено  3  рейди  з  профілактики  правопорушень  серед  дітей  та
виявлення дітей,  які  потрапили у  складні  життєві  обставини.  Відвідано за
місцем  проживання  9  сімей  з  дітьми,  які  потрапили  у  складні  життєві
обставини.  Складено  акти  обстеження  умов  проживання,   з  батьками
проведено  відповідну  профілактично-роз’яснювальну  роботу  щодо
належного виконання своїх батьківських обов'язків. 

Спеціалісти  управління  брали  участь  у  12  судових  засіданнях,
знайомстві  батьків-вихователів  з  двома  дітьми-сиротами,  дітьми,
позбавленими  батьківського  піклування,  та  двох  усиновлювачів  з  трьома
дітьми зазначеної категорії.

                
  25 вересня  начальник фінансового управління міської ради Любов

Бочкова провела у форматі  online практикум-вебінар на тему: «Особливості
формування доходної та видаткової частин бюджетів громад на 2021  рік»
в  рамках  реалізації  проєкту  «Розробка  курсу  на  зміцнення  місцевого
самоврядування в Україні» (#ПУЛЬС), організатором якого є Кіровоградське
регіональне  відділення  Асоціації  міст  України  з  головами  територіальних
громад та працівниками виконавчих органів міських (селищних, сільських)
рад.
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Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій

25 вересня за участю секретаря міської ради Андрія Табалова відбувся
тренінг  для  представників  інститутів  громадянського  суспільства  щодо
написання  проєктів,  фінансування  яких  на  конкурсній  основі
здійснюватиметься з бюджету міста Кропивницького у 2021 році.

У заході  брали  участь  представники  20 інститутів  громадянського
суспільства, в тому числі голова та члени Громадської ради при Виконавчому
комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  представники  організацій
волонтерів та ветеранів.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

26 вересня відбулася відкрита першість КДЮСШ № 3 Міської ради
міста  Кропивницького  з  дзюдо  серед  юнаків  та  дівчат  2009–2012  р.  н.,
учасниками якої стали 39 спортсменів.

Переможці й призери нагороджені дипломами і медалями управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

З  23 по  27  вересня в  м.  Києві проходив  чемпіонат  України  серед
юніорів та дорослих з  гирьового спорту.  Престижні  змагання зібрали біля
250-ти учасників. Кропивницький спортсмен Геннадій Тимофєєв,  набравши
у  двоборстві  200,5  балів, завоював  звання  чемпіона  України  у  ваговій
категорії до 70 кг. 

Під  час  нагородження  кропивницькому  гирьовику Геннадію
Тимофєєву, вихованцю  тренера  Сергія  Шевченка, вручили  посвідчення
майстра спорту України міжнародного класу.

З  25 по  27  вересня на  базі  КДЮСШ  №  3  Міської  ради  міста
Кропивницького  проведено  відкритий  чемпіонат  міста  Кропивницького
з тенісу настільного. У змаганнях брали участь більше 40 тенісистів.

Серед  чоловіків  переміг  Ернест  Банявічус,  срібним  призером  став
Владислав Рибачок, третє місце посів Андрій Чумак. У змаганні жінок золоту
медаль  завоювала  Марія  Мішуровська,  срібна  нагорода  в  активі  Ірини
Донець, третю сходинку п’єдесталу посіла Лілія Зубарєва.

Переможці  й  призери  змагань  нагороджені  дипломами  і  медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

28  вересня на  території  обласного  центру  туризму,  краєзнавства
та  екскурсій  учнівської  молоді  відбувся  відкритий  чемпіонат  міста
Кропивницького  зі  скелелазіння  за  програмою  швидкість.  Змагання
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проводили управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького і
Кіровоградський  обласний  альпіністський  центр  Федерації  альпінізму
і скелелазіння України. 

  За  звання  найшвидших  скелелазів  нашого  міста  змагалися
34  спортсмени –  вихованці  КДЮСШ  №  1  Міської  ради  міста
Кропивницького,  а  також  альпіністського  і  туристичних  центрів
Кропивницького й Олександрії.  Золоті  медалі чемпіонату в різних вікових
категоріях  завоювали  кропивничан  Олександр  Чумак,  Олександр  Довгань,
Данііл  Хайдаров,  Валерія  Прошаченко,  Катерина  Рябоштан,  Вікторія
Мартинюк.  Переможці  й  призери  змагань  нагороджені  дипломами  і
медалями від організаторів.

Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець,  Юрій
Побережець, Сергій Ізмайлов, Валентина Русінова.

З 28  по 30 вересня в м. Києві проходив чемпіонат України зі снукеру
серед  юнаків  і  дівчат  до  16-ти років,  юніорів  та  молоді.  Команда
КДЮСШ № 4 Міської ради міста Кропивницького представляла наше місто
на престижних змаганнях у складі чотирьох спортсменів.  Вихованка даної
спортивної  школи  Маргарита  Лісовенко  подолала  весь  груповий  етап
без  єдиної  поразки  і  в  загальному  підсумку  стала  чемпіонкою  України
2020 року зі снукеру серед дівчат до 16-ти років.

Тренує юну кропивницьку більярдистку Ганна Лісовенко.

29 - 30  вересня в м.  Луцьку проходив відкритий чемпіонат України
з  легкоï  атлетики  серед  дорослих  і  молоді.  У  змаганнях  брали  участь
493  атлети  з  26-ти регіонів  України,  а  також  спортсмениіз  Білорусі  та
Ізраїлю.

У змаганнях  зі  стрибків  у  висоту  кропивницький  атлет,  вихованець
ОСДЮСОР-2  Дмитро  Яковенко, подолавши планку  на  висоті  2  м  26  см,
завоював  срібну  медаль,  а  його  молодший  одноклубник  Олег  Дорощук,
стрибнувши на висоту 2 м  23 см, став бронзовим призером серед дорослих
спортсменів та завоював золоту нагороду серед молоді.

Тренує кропивницьких атлетів Геннадій Здітовецький.

29  -  30  вересня в  ОСДЮСШОР  «Надія»  проходив чемпіонат  міста
Кропивницького з важкої атлетики. До змагань долучилися 40 спортсменів. 

Звання  абсолютної  чемпіонки  міста  завоювала  Катерина  Бугай.
Срібною  призеркою  стала  Дар’я  Шестель.  Бронзову  нагороду  виборола
Вікторія Агаметова. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і
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медалями  від  управління  молоді  та  спорту  Міської  ради  міста
Кропивницького.

Тренує кропивницьких важкоатлеток В'ячеслав Жуков.

До Дня машинобудівника та 90-річчя заводу «Гідросила»

25  вересня міський  голова  Андрій  Райкович  брав  участь  в
урочистостях  з  нагоди  90-річчя  підприємства «Гідросила»,  яке  було
засноване у 1930 році,                  і сьогодні є одним з найбільших виробників
гідравлічних силових машин                          і компонентів гідросистем в
Європі.

 Міський  голова  привітав  колектив,  побажав  усім  гідросилівцям
реалізації  всіх  амбітних  планів,  щастя  та  стабільності та  виконав почесну
місію  – вручив  кращим  представникам підприємства  грамоти  та  цінні
подарунки  від  Міської  ради  міста  Кропивницького  та  її  виконавчого
комітету.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 21 по 25 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста  Кропивницького  провели  рейди  по  перевірці  санітарного  стану
по 47 вулицях міста. За результатами рейдів складено 21 протокол та видано
57 попереджень.

Освіта

25  вересня  начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко  провела
нараду  з  керівниками  закладів  дошкільної  освіти,  у  приміщеннях  яких
розташовані виборчі дільниці.  

Розглянуто окремі аспекти організації  освітнього процесу в закладах
освіти  під  час  підготовки  та  проведення  місцевих  виборів  у  2020  році.  З
метою  запобігання  поширенню  коронавірусної  хвороби  (COVID-19)
керівникам закладів дошкільної освіти  необхідно вжити вичерпних заходів
щодо захисту прав учасників освітнього процесу та виборчих прав громадян
України                             в умовах карантинних обмежень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО

Ірина Штадченко  35 83 89
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