
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  17-19 лютого 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

17 лютого під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні комісії були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

Розглянуті проекти рішень Кіровоградської міської ради: про 

затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142 “Про електронну 

петицію, адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету”; 

про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2016 році; про 

внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік; про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ,,Про 

встановлення ставок єдиного податку”; про затвердження Міської програми 

протидії тероризму у 2017 році; про затвердження Програми матеріальної 

підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017 рік; про передачу 

матеріальних цінностей Кропивницькому відділу поліції Національної поліції 

України; про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської 

ради від 15.12.2015 № 14, 15, 30 («Про утворення постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання», «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання», «Про затвердження складу постійних комісій Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання»). 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 13 по 18 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1057 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2160 консультацій. 
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З 13 по 17 лютого до відділу соціальної підтримки населення звернулася 

91 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –               

46 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 45 осіб. 

Направлено 27 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

  

З 13 по 17 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 49 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 22; 

усиновлення  та опіки  - 18; майнових питань – 5; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

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 1 акт обстеження у сім'ї опікунів 

(піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 11 судових засіданнях та у 

знайомстві дитини-сироти  з потенційними усиновлювачами. 
 

Діалог влади з народом 

 

17 лютого протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «гарячу лінію» міського голови 

відповідали начальник спеціалізованої інспекції Андрій Максюта та 

начальник КП «Універсал 2005» Віктор  Панішко. 

 Посадовці відповіли на 12 дзвінків з питань: графіку збирання та 

вивезення твердих побутових відходів, заборони роботи кави-машини біля 

міської поліклініки № 5, вжиття заходів до безпритульних собак, ліквідації 

стихійного сміттєзвалища, вивезення снігу та посипання дорожнього покриття 

протиожеледною сумішшю. 
 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13-19 лютого в м. Запоріжжі проходив третій тур чемпіонату України з 

гандболу серед юнаків 2002 року народження. Серед 13 колективів команда 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради», яку тренує 

В'ячеслав Гурський, за підсумками трьох турів посідає п’яте місце. 

 

  16-17 лютого на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 проходили 

міські змагання з баскетболу 3х3 серед юнаків та дівчат в залік міської 

спартакіади серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів міста, в яких 

брали участь 40 школярів з 7 навчальних закладів міста.  
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Серед дівчат перемогла команда ЗОШ № 3, другою стала команда 

гімназії № 9, а третє місце посіла команда НВК № 26. Серед юнаків перемогла 

команда НВО № 19 (другий склад), другою стала команда НВО № 21, а третє 

місце посіла команда НВО № 19. Переможці змагань будуть представляти 

місто на обласних змаганнях в березні 2017 року. 

 

17 лютого у приміщенні міської ради відбулася друга сесія міського 

парламенту дітей з нагоди 15-річчя його діяльності. 

У святковому засіданні брали участь: секретар міської ради Андрій 

Табалов, начальник управління освіти Лариса Костенко, депутат міської ради 

Анна Ніжникова, представники громадських і молодіжних організацій. 

Голова міського парламенту дітей Катерина Карпуніна прозвітувала про 

діяльність дитячого парламенту у міжсесійний період. Було прийнято рішення 

про підписання двосторонньої угоди між міським парламентом дітей і 

Кіровоградською міською радою. Парламентарі доручили Катерині 

Карпуніній і секретарю міського парламенту дітей Іллі Кріпаку підписати 

підготовлений меморандум й оприлюднити його текст на блозі міського 

парламенту дітей. 

Лариса Костенко вручила подяки кращим осередкам дитячого 

самоврядування, які були найактивнішими учасниками соціального проекту 

для дітей з особливими потребами “Доторкнемося дитячої душі – нехай 

промінчики заграють в ній” та Подяку управління освіти міському парламенту 

дітей за плідну роботу та з нагоди 15-річчя його діяльності.  

 

17 лютого спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України проведено спортивно-розважальні заходи в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного 

району, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав.  

Під час урочистого відкриття заходу його учасників привітали: завідувач 

відділення соціально-побутової адаптації Ольга Мазур і директор міського 

центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін. 

Працівники та підопічні територіального центру спробували свої сили у 

змаганнях із шашок, дартсу, фрізбі, дуйболу та відповіли на запитання 

олімпійської вікторини. Також Зінаїда Федоренко та Віктор Новак для гостей 

спортивного свята декламували авторські вірші та гуморески. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 
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17-18 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведено 

заходи: 

№ 6 - день анкетування «Бібліотека. Інформація. Послуги». У заході 

брали участь користувачі бібліотеки різних вікових категорій. Мета заходу -

вивчення думки щодо стану популярності бібліотечних послуг та рівня 

комфортності обслуговування для удосконалення роботи бібліотеки; 

 № 11 - історичну хроніку «Не забудемо їх обличчя» до Дня Героїв 

Небесної Сотні. Юним читачам була презентована книжкова виставка «Герої 

не вмирають», проведено огляд літератури  «За Україну. За її волю. За народ», 

а також вони мали змогу переглянути фільм «Пам’яті Героїв»; 

№ 18 - прес-крос «Правові знання». Бібліотекарі організували книжкову 

виставку «Знаємо та реалізуємо свої права», провели вікторину з юними 

читачами «Чи знаєш ти закон?» та екскурсію по урядових сайтах й 

документах, до яких люди мають вільний доступ у бібліотеці;  

№ 5 - інтерактивну гру зі створення карти «Україна – моя країна». Юні 

читачі власноруч створили карту України, використавши замість яскравих 

фарб зерна та насіння рослин, які традиційно вирощують на території нашої 

держави. Бібліотекарі ознайомили юних читачів з виставкою «Небесна Сотня 

Янголів» та провели патріотичну акцію «Янгол для Героїв Небесної сотні»; 

№ 15 - годину мужності «Небесна Сотня молиться за нас». Для юних 

користувачів бібліотеки була презентована книжкова виставка «За Україну, за 

її волю» та відео про події Революції Гідності, подвиг Героїв Небесної Сотні; 

№ 7 - годину-реквієм «Пам'яті Небесної Сотні». Присутні переглянули 

відеокліп «Мы не будем братьями» та слайди, присвячені подіям Революції 

Гідності.  

 

17-19 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - хвилину спілкування «Що таке здоровий 

спосіб життя?»; ДЮК «Чайка» - виставку дитячих малюнків «Ні шкідливим 

звичкам»; ДЮК «Моноліт - змагання з дартсу; ДЮКи «Мрія», «Надія» - 

конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 

 

17-19 лютого в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

проходив чемпіонат області з боксу. Учасниками турніру стали 110 боксерів із 

7 команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» завоювали 18 золотих і 12 срібних нагород. 

 

17-19 лютого в м. Кривому Розі проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед студентів за програмою болдеринг та фінальні змагання 

ХІІІ літньої Універсіади України, в яких брали участь 52 спортсмени з семи 

регіонів України, які представляли 16 ВУЗів.  
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У командному заліку серед ВУЗів команда Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 

складі Максима Німеровського, Віктора Пальчикова, Данила Назаренка, 

Максима Троцького, Тетяни Рощик, Вікторії Александрової посіла третє 

місце. В командному заліку серед регіонів збірна команда Кіровоградської 

області стала четвертою. В особистому заліку, куди допускались і спортсмени 

не студенти, Юрій та Сергій Побережці посіли відповідно 5 і 6 місця. Готували 

спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, Валентина Русінова та 

Олександр Колотуха. 

 

17-19 лютого в м. Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики 

у приміщенні з багатоборства. У змаганнях брали участь 487 атлетів із                                  

25 команд. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Дар’я Константiнова посіла 8 мiсце в потрiйному стрибку та                     

9 місце в стрибках у довжину. Тренує спортсменку В’ячеслав Нищименко. 

 

17-20 лютого в м. Харкові проходив відкритий чемпіонат Харківської 

області з художньої гімнастики «Мрія 2017». У змаганнях брали участь біля 

200 спортсменок, у т.ч. 5 гімнасток комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Учениці даної спортивної школи завоювали 

одну золоту, одну срібну та три бронзові нагороди. Тренує гімнасток Яна 

Прокопенко. 

 

18 лютого в м. Черкасах відбувся всеукраїнський турнір із художньої 

гімнастики «Зимові візерунки». У турнірі брали участь біля 150 спортсменок, 

у т.ч. 10 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Учениці даної спортивної школи завоювали 5 золотих, 4 срібні 

та 1 бронзову нагороди. Тренують гімнасток Світлана Худякова і Наталія 

Горбань. 
 

Питання соціально – економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

17 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. Євгена 

Тельнова біля ринків «Черемушки» та «Привокзальний», Добровольського 
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біля ринку, вул. Космонавта Попова, вул. Яновського біля будинку № 108,                          

вул. Поповича біля залізничного вокзалу, вул. Полтавська біля ринку  та                       

вул. Домонтовича. 

Під час рейду спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за статтею 

152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за торгівлю 

кондитерськими виробами та дільничним інспектором  складено 1 протокол за 

статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

На час проведення рейду торгівля м’ясопродуктами, де вона 

здійснювалася,  призупинена.  Торгівцям вручено 10 попереджень за торгівлю 

у невстановленому місці та проведено роз’яснювальну роботу стосовно 

заборони реалізації свіжого м’яса, продукції тваринного походження та 

виготовленої з неї продукції домашнього виробництва.   
 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 13 по 17 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 38 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 34 протоколи про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                   

29 попереджень. 
 

Охорона здоров»я 
 

17 лютого делегація працівників охорони здоров’я з усієї України, що 

перебувала у Кропивницькому із навчальним візитом для ознайомлення з 

організацією надання медичних послуг та паліативної допомоги в рамках 

національної програми обмінних візитів «Маршрути успіхів», відвідала 

пологовий будинок № 1, де мали змогу оглянути відремонтовані корпуси, 

палати, оснащені сучасною медичною апаратурою операційні та новий           

кабінет УЗД. Начальник управління охорони здоров»я Оксана Макарук 

поділилася з учасниками делегації досвідом створення перинатального центру 

ІІ рівня на базі пологового будинку та планами на майбутнє щодо 

облаштування у Кропивницькому міського гемодіалізного центру. 

Крім огляду медичних закладів, делегати мали можливість ближче 

ознайомитися з історією і культурою міста. Гості з цікавістю відвідали 

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний  

театр ім. М.Л.Кропивницького та краєзнавчий музей. 
 

Освіта 
 

17 лютого  начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

засідання атестаційної комісії управління освіти Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання про хід атестації педагогічних працівників                      

у 2016/2017 навчальному році.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fteatr-koryfeiv.com.ua%2F
http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fteatr-koryfeiv.com.ua%2F
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