
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  10-12 лютого 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 06 по 11 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1179 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2195 консультацій. 

 

З 06 по 10 лютого до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 105 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 38 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 67 осіб. 

Направлено 34 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 
  

З 06 по 10 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 30  громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення  та опіки  - 6; майнових питань – 5; визначення порядку зустрічей 

з дитиною – 2. 

Проведено  2  профілактичні рейди за участю працівників Національної 

поліції; складено 7 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися 

у складних життєвих обставинах,  та 6 актів обстеження у сім'ях опікунів 

(піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях, засіданні ради 

з питання профілактики серед учнів комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання  № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу, дитячо-юнацький центр «Явір» та  у       

2-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                     

з потенційними усиновлювачами, опікунами. 

 

10 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії на 

заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу зведення бюджету 

та фінансів соціально-культурної сфери фінансового управління.  

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

на посаду головного спеціаліста відділу зведення бюджету та фінансів 

соціально-культурної сфери фінансового управління Коробко Тетяну 

Олексіївну та зарахувати до кадрового резерву Петрову Оксану Сергіївну. 
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10 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела нараду з організаційних питань 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав.  

 

Діалог влади з народом 

 

10 лютого протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «гарячу лінію»  міського голови 

відповідали начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян Оксана 

Пономарьова та голова Громадської ради при виконавчому комітеті 

Кіровоградської  міської ради Олександр Величко. 

Надійшло 6 дзвінків з питань: виділення коштів на ремонт пам»ятника 

воїнам у парку «Слави», декомунізації пам»ятних знаків, виділення земельної 

ділянки під гараж, реєстрації за місцем проживання у м.Кропивницькому, 

проведення щеплення дітям та запису на особисті прийоми до керівників 

Кіровоградської міської ради. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 05 по 09 лютого в м. Львові проходив чемпіонат України з велоспорту 

на треку з олімпійських видів програми. У змаганнях брали участь                                  

237 спортсменів із 24-х команд. Учениця комунального закладу «Комплексна 

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

Кіровоградської міської ради» Ангеліна Філєва завоювала бронзову медаль в 

олімпійському спринті серед молодших дівчат. 

 

З 06 по 13 лютого в м. Ковелі проходив чемпіонат України з боксу серед 

жінок, молоді та юніорок. У змаганнях брали участь 98 боксерів із                                        

24-х регіонів України. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Аміна Булах стала переможницею змагань у 

ваговій категорії до 57 кг. Тренують спортсменку Віктор Фесечко та Сергій 

Платонов. 
 

10 лютого в м. Київ відбувся всеукраїнський турнір із боротьби дзюдо. 

У змаганнях взяли участь біля 250 атлетів. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» завоювали: 1 золоту,                2 срібні 

та 4 бронзові нагороди. Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 
10 лютого у бібліотеці-філії № 8 Кіровоградської МЦБС було проведено 

романтичну вечірку «Очима ти сказав мені люблю…». Бібліотекарі 

організували ігри, вікторини, розваги для юних читачів. Всі охочі брали участь 
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у майстер-класі «Сердечні подарунки» з виготовлення головного символу 

свята - «валентинки».  

 

10-11 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

відбулись заходи: ДЮК «Зоряний» - майстер-клас з виготовлення валентинок 

«Я дарую вам серце» у гуртку з образотворчого мистецтва; ДЮК «Старт» - 

змагання з кросфіту «Спорт проти шкідливих звичок»; ДЮК «Гірник» - 

майстер-клас з виготовлення валентинок; ДЮК «Моноліт» - змагання з жиму 

лежачи; ДЮК «Вогник» - майстер-клас з виготовлення валентинок;                           

ДЮК «Зоряний» - майстер-клас «Я дарую вам серце» в гуртку з 

бісероплетіння. 
 

11 лютого в спортивному клубі «Зірка» проводився всеукраїнський 

турнір з художньої гімнастики «Зимова грація». У змаганнях брала участь           

91 гімнастка із міст Кривого Рогу, Бобринця та Кропивницького. Наше місто 

представляли вихованки обласної комплексної ДЮСШ «Ніка», спортивного 

клубу «Верея» та комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Учениці КДЮСШ № 3 завоювали 15 золотих, 14 срібних і            

11 бронзових нагород.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, медалями та цінними 

подарунками від обласної федерації художньої гімнастики, а також отримали 

сувеніри від обласного відділення НОК України.  

 

 З 10 по 12 лютого в м. Черкасах проходив чемпіонат України з                  

таеквон-до (ІТФ) серед старших юнаків, юніорів та дорослих. У змаганнях               

брали участь 485 спортсменів з усіх регіонів України, в т. ч. 21 учень                                      

КДЮСШ № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради». Вихованці даної спортивної школи завоювали 4 золоті, 2 срібні та                        

4 бронзові медалі. Тренує спортсменів Ігор Зюнзя. 
 

11-12 лютого в спортивній залі державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 8» проводився чемпіонат міста 

Кропивницького з тенісу настільного. У турнірі брали участь 32 спортсмени. 

Серед чоловіків переміг В’ячеслав Дяченко, срібну нагороду виборов Ілля 

Губарєв, третім став Ігор Тридух. У змаганні жінок перше місце посіла                       

Яна Маленко, срібною призеркою стала Ольга Тарасенко, бронзову медаль 

завоювала Іванна Ткаченко. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

а також отримали призи від обласного відділення НОК України. 
 

11-12 лютого в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд 
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Вищої ліги серед чоловіків. Баскетбольний клуб «Золотой Век» з міста 

Кропивницького зустрічався з БК «КДПУ-Кривбас-2» (м. Кривий Ріг). 

Кропивницька команда двічі перемогла з рахунком 93:89 та 99:79. 
 

З 26 січня по 12 лютого в шаховому клубі «Біла тура» проходив 

чемпіонат Фортечного району з шахів серед дорослих і юнаків, у якому брали 

участь 26 шахістів.  

У змаганні чоловіків перше місце завоював студент факультету 

фізичного виховання КДПУ ім. В. Винниченка Богдан Басько, срібну медаль 

виборов учень КЗ «Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія – П» Дмитро Литвинюк, третім став лікар фонду 

соціального страхування Станіслав Грищенко. Серед юнаків переміг учень 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Іван Ковальчук, на другому 

місці завершив змагання учень гімназії нових технологій навчання Костянтин 

Криворог, бронзову медаль виборов учень навчально-виховного об’єднання  

№ 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр «Школа мистецтв» Максим Пемахов.  

У турнірі ветеранів перше місце завоював провідний спеціаліст                         

ПАТ «Кіровоградобленерго» Володимир Кеванашвілі, срібну медаль виборов 

пенсіонер Микола Черечукін, третім став робітник сфери побутового 

обслуговування населення Станіслав Шакарян.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також 

отримали призи від постійного спонсора шахових турнірів у нашому місті 

Антона Петушинського. 
 

Питання соціально – економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

10 лютого  у зв’язку зі спалахом захворювання  свиней на африканську 

чуму  в   Кіровоградської області муніципальним   патрулем   у   складі  

спеціалістів управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення, спеціалізованої   інспекції   Кіровоградської  

міської  ради та управління Держпродспоживслужби проведені рейдові 

відстеження місць  несанкціонованої торгівлі свіжим м’ясом та продукцією 

тваринного походження домашнього виробництва за адресами: вул. Вокзальна 

біля будинку № 37/16, вул.Короленка біля магазину «АТБ», вул. 

Добровольського біля будинку № 15, вул.Космонавта Попова напроти 

поліклініки, вул. Яновського біля ринку «Колгоспний» та  будинку № 108, вул. 

Полтавська біля ринку, вул. Генерала Родимцева біля магазину «АТБ», вул. 

Чайковського, вул. Домонтовича, вул.Бєляєва. 

На місця стихійної торгівлі  по вулицях Вокзальній, Короленка, 

Космонавта Попова було викликано працівників поліції для вжиття заходів 

адміністративного впливу до фізичних осіб, які здійснювали реалізацію 
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м’ясної продукції. Торгівля м’ясом та птицею ліквідована. За результатами 

рейдового відстеження по вул. Вокзальній (торгівля продовольчими та 

непродовольчими товарами) та вул.  Космонавта Попова (торгівля 

продовольчими товарами) спеціалістами  спецінспекції   складено                                        

3 протоколи за ст.152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення.  

 

 11 та 12 лютого  припинена  торгівля  свіжим  м’ясом  з  

автотранспорту (4 місця) по вул. Яновського біля ринку «Колгоспний».   

  

Житлово-комунальна сфера 

 

З 06 по 10 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 38 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                   

44 попередження.  

 

Освіта 

 

11 лютого на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати відбулась фінальна зустріч очного (заключного) етапу ІІ міського 

бізнес-турніру «Стратегія фірми».  

За результатами очного етапу турніру визначили переможців, які 

представлятимуть місто на Всеукраїнському турнірі.  

Переможцями серед учнів стали: І місце – Котов Денис  (ЗОШ № 4),                      

ІІ місце – Болілий Валентин  (ЗОШ № 4), ІІІ місце – Пахаєва Аліна                               

(НВК «Кіровоградський колегіум»). 

 Переможцями серед вчителів  стали: І місце – Котов І.В. (ЗОШ № 4),                    

ІІ місце – Онищенко Є.В. (НВО №25), ІІІ місце – Задорожній О.В.                               

(НВО № 16). 

 Відзнаки та подарунки фіналісти та переможці турніру отримали від 

народного депутата України Костянтина Яриніча, президента Кіровоградської 

регіональної торгово-промислової палати  Ірини Саєнко, начальника 

управління освіти Кіровоградської міської ради Лариси Костенко та 

генерального директора к омпанії інтелектуальних технологій Віталія Паздрія. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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