
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  03-05 лютого 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 30 січня по 04 лютого фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1109 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2624 консультації. 

 

З 30 січня по 03 лютого до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 109 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 59 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 50 осіб. 

Направлено 76 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 
  

З 30 січня по 03 лютого на особистому прийомі у начальника та 
спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було                                               
35 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 15; усиновлення  та 
опіки  - 8; майнових питань – 7, визначення порядку зустрічей з дитиною – 5. 

Відбулося 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 6 актів 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, та 1 акт обстеження у сім'ї кандидатів в опікуни.  

Спеціалісти служби брали участь у 20 судових засіданнях та здійснили 

перевірки стану виховної роботи з питань правової освіти та соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, у загальноосвітній школі                     

І-ІІІ ступенів № 22 та комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання 

№ 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад». 

 
 

 Діалог влади з народом 

 

03 лютого протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «гарячу лінію»  міського голови відповідав 

начальник управління розвитку транспорту та зв»язку Олександр Вергун. 

 Посадовець відповів на 14 дзвінків з питань роботи громадського 

транспорту м.Кропивницького. 
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Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

03 лютого в актовій залі гімназії імені Тараса Шевченка з великим 

успіхом пройшов перший літературний салон у Кропивницькому «Імператор 

залізних строф» з нагоди 120-річчя від дня народження славетного земляка, 

відомого українського поета  Євгена Маланюка.  

У ціікавому літературному заході брали участь міський голова Андрій 

Райкович, начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко, 

викладачі Кіровоградського державного педагогічного університету імені                            

В. Винниченка, студенти, учителі та учні закладів освіти міста. 

Учні гімназії імені Тараса Шевченка, гімназії № 9, гімназії новітніх 

технологій, ЗОШ № 12, НВО № 31, НВК № 26  представили літературно-

музичні композиції. Зі сцени звучали видатні поезії митця, у яких розкрито 

його світогляд, політичні погляди, ставлення до України. 

 

04 лютого у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС проведено 

патріотичний калейдоскоп «Батьківщини славні сини і доньки». Бібліотекарі 

підготували для школярів літературну виставку «Сини твоєї Батьківщини» та 

сучасне відео про захист державності нашої країни воїнами - героями АТО. 

 

02-04 лютого в м. Олександрії проходив V всеукраїнський турнір з 

боксу, присвячений пам’яті О.Скічка. У змаганнях брали участь                                          

117 спортсменів із 6 команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» завоювали 7 срібних нагород. 

 

03-05 лютого в м. Вінниці проходив Кубок України зі скелелазіння за 

програмою болдеринг – це серія коротких надважких трас. У змаганнях брали 

участь 50 найсильніших спортсменів із 11 регіонів України. Нашу область 

представляли 5 учнів комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради», обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді» та ФСТ «Динамо».  

У кваліфікації Юрій Побережець пройшов 17 трас із 20 та потрапив до 

десятки найсильніших болдерингістів України. Євгенія Чернявська пробилася 

в фінальний раунд серед жінок, де стала бронзовою медалісткою. 

 

03-05 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - змагання з шашок; ДЮК «Моноліт» - 

змагання з армреслінгу «Сила та здоров’я»; ДЮК «Вогник» - вокальний батл; 

ДЮК «Старт» - змагання з кік-боксингу «Відкритий ринг»; ДЮК «Надія» - 

конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 
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04-05 лютого проходив відкритий Кубок КДЮСШ № 2 з гандболу серед 

юнаків та дівчат 2006 року народження. У змаганні дівчат перемогли 

гандболістки комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія». 

Серед юнаків перше місце завоювала збірна команда загальноосвітніх 

навчальних закладів № 17 та № 18. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

а також отримали солодощі від обласної федерації гандболу.  

 

04-05 лютого в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Вищої ліги 

серед чоловіків. Баскетбольний клуб «Золотой Век» з міста Кропивницького 

зустрічався з БК «Кремінь-КДЮСШ-2-Педколедж» (м. Кременчук). 

Кропивницька команда двічі перемогла з рахунком 126:53 та 120:84. 

 

Питання соціально – економічного стану 
Житлово-комунальна сфера 

 

З 30 січня  по 03 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

37 вулицях міста. За результатами рейдів складено 34 протоколи про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  51 попередження.  

 

Освіта 

 

03 лютого відбулась презентація  роботи дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 42 «Ювілейний» комбінованого типу в рамках 

державної атестації навчальних закладів. 

На презентації були присутні члени експертної комісії, працівники 

дошкільних навчальних закладів, батьки вихованців закладу та випускники 

садочка. 

Під час презентації педагогічні працівники дошкільного навчального 

закладу розкрили форми та методи роботи з дітьми, продемонстрували 

фрагменти навчально-виховного процесу та цікаві форми роботи з дітьми. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 
 


	Освіта

