
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  24-26 лютого 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 20 по 25 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1146 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2319 консультацій. 
 

З 20 по 24 лютого до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 143 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 67 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 76 осіб. 

Направлено 123 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

  

З 20 по 24 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 36 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 18; 

усиновлення  та опіки  - 8; майнових питань – 7; визначення порядку зустрічей 

з дитиною – 3. 

Проведено  3  профілактичні рейди за підсумками яких складено 6 актів 

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

обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 15 судових засіданнях,  засіданні 

ради з питання профілактики серед учнів Кіровоградського професійного 

ліцею побутового обслуговування та у 2-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з потенційними усиновлювачами, 

опікунами. 

 

24 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося чергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання: про гідрометеорологічну 

ситуацію та забезпечення безаварійного пропуску талих і повеневих вод в 

весняний період 2017 року; про підсумки роботи міської ланки єдиної 

державної системи цивільного захисту в місті у 2016 році та пріоритетні 

завдання на 2017 рік. 
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Діалог влади з народом 

 

24 лютого протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

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

начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор 

Кухаренко. 

 Посадовець відповів на 12 дзвінків з питань: роботи ліфтів, ремонту 

покрівель будинків, ремонту каналізаційно-ливневої системи, утеплення труб 

теплопостачання, зовнішнього освітлення, формування крон дерев, 

благоустрою території мікрорайону Никанорівка 

                                             

24 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернувся один заявник з пропозицією облаштування стаціонару № 3                                  

КЗ «Центральна міська лікарня» внутрішньо-вантажним ліфтом для 

переміщення хворих похилого віку. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

22-24 лютого в СДЮСШОР «Надія» проходив відкритий чемпіонат 

міста зі спортивної гімнастики, в якому брали участь понад 65 спортсменів із 

Кропивницького та Черкас. Беззаперечним лідером серед юнаків був Віталій 

Арсеньєв, який завоював 6 золотих нагород в окремих видах змагань. Також 

перші місця посіли: Ілля Ковтун, Ярослав Сидоренко, Максим Доценко, 

Тимофій Чередніченко, Ярослав Кравець. Серед дівчат чемпіонами міста 

стали: Катерина Шумейко, Софія Шаповалова, Ангеліна Дейнека, Маргарита 

Чорна, Дар’я Коваленко, Аріна Корінь, Аліна Деревянко, Дар’я Кулик, Майя 

Різдвянська. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і медалями від 

обласної федерації спортивної гімнастики. 

 

23-24 лютого в м. Кременчуці проходив всеукраїнський турнір із 

боротьби греко-римської, який зібрав біля 250 атлетів, у т.ч. 8 вихованців 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Учень 

даної спортивної школи Артем Рябов став переможцем турніру, а його 

одноклубники Денис Ларіонов і Вадим Кошовий посіли відповідно друге та 

третє місця. Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторія Ковпан. 

 

24 лютого у приміщенні обласної філармонії Молодіжною радою при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради за підтримки відділу сім’ї 

та молоді проведено студентський Благодійний Весняний бал квітів. Під час 

заходу молодь спілкувалася, фотографувалася у фотозоні, переглянула 
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виставку виробів ручної роботи та танцювала. Головною метою заходу був 

збір коштів на лікування юної талановитої художниці.  

 

24-25 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведено 

заходи: 

 № 14 – реквієм «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде жити 

вічно…», присвячений вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні. Читачі 

декламували вірші та переглянули одну з частин документального фільму 

«Зима, що нас змінила» про події, що відбувалися на Євромайдані під час 

Революції Гідності; 

№ 1 – етичну панораму «Епідемія лихослів'я». Діти говорили про 

значення і силу слова в житті людини, активно брали участь у грі «Чарівний 

мікрофон» та у вправі «Незвичайні привітання»; 

№ 18 – день повернутої книги «I'll be back». Бібліотекарі організували 

протягом дня огляди виставок «Дитячий книжковий світ», «Золоті ключі краю: 

культура, мистецтво, література», «Куточок сімейного читання», «Читайте 

сучасні романи українською!» та знайомили відвідувачів з новими 

надходженнями до бібліотеки. З усіма користувачами проводилась бесіда                   

«Як берегти книгу». 

 

24 лютого на площі перед міською радою кропивничани проводжали 

зиму та зустрічали довгоочікувану весну. 

Масляна у Кропивницькому розпочалася зі святкової торгівлі: тут і 

млинці з різноманітними начинками, і тістечка, і випічка, і солодощі, і 

сувеніри на пам’ять. 

Атмосферу свята органічно доповнили учні школи мистецтв, художньої 

школи ім. О.О. Осмьоркіна та колективи міських бібліотек-філій, які по 

периметру площі виставили свої художні роботи та предмети ужиткового 

мистецтва. 

Проводилися різноманітні вікторини, конкурси, лунали жартівливі 

загадки. А за призи були млинець чи бублик. 

Лунали життєрадісні веснянки у виконанні фолькльорного ансамблю 

при музеї музичної культури ім. К. Шимановського “Млиночок”  та жіночого 

самодіяльного ансамблю «Калинонька» територіального центру соціального 

обслуговування Подільського району міста Кропивницького. Співали й юні 

таланти міста -  вихованці ДЮКів і шкіл естетичного спрямування. 

Головного атрибуту Масляної – млинців, напекли талановиті господині 

нашого міста у величезній кількості. Були млинці як від професійних кухарів 

міських закладів харчування, закладів освіти, так і не менш колоритні домашні 

витвори кулінарного мистецтва від квартальних комітетів двох районів міста.. 

Враховуючи, що святкування Масляної вже третій рік поспіль має в 

Україні гіркий присмак важких втрат у тяжкому протистоянні з підступним 

ворогом за право жити у вільній країні, цьогоріч млинці продавалися. Їх 

продавали по символічній ціні, аби кожний мав змогу долучитися до допомоги 



4 

 

тим, хто її наразі найбільше потребує. За день кропивничани зібрали майже                

3600 гривень, які підуть на допомогу в лікуванні двох хлопчиків Вови та Єгора 

– синів волонтерки і бійця 3-го полку спецпризначення, та на закупівлю 

оптики для українського війська. 
 

24-25 лютого у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - змагання з армреслінгу та кросфіту;                   

ДЮК «Гірник» - перегляд документального фільму «Україна у вогні» 

вихованцями ДЮКів «Гірник» та «Вогник» з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні; ДЮК «Ровесник» - круглий стіл з історії «Прикрась життя українською 

мовою» до Міжнародного дня рідної мови; ДЮК «Моноліт» - змагання з жиму 

лежачи; ДЮК «Мрія» - конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 
 

24-26 лютого в м. Хмельницькому проходив Кубок України з 

кікбоксингу та Всеукраїнський турнір "Поділля". Спортсмени комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» Іван Буряченко та Базарбай 

Матякубов завоювали золоті нагороди. Тренує атлетів Ігор Бондар. 
 

24-26 лютого в м. Харкові проходив чемпіонат України з гирьового 

спорту серед студентів. Його учасниками стали 135 спортсменів. Вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Кіровоградської міської ради» серед 27 команд посіли п’яте місце.  

В індивідуальному заліку чемпіоном України став Геннадій Тимофєєв у 

вазі до 95 кг. Владислав Вишінський (73 кг) посів третє місце. Близькими до 

призового подіуму були: Анастасія Лубяна (63 кг) – 5 місце, Петро Віняр                      

(85 кг) – 4 місце, Артем Андрущенко (+95 кг) – 4 місце. Тренує кропивницьких 

гирьовиків Сергій Шевченко. 
 

25 лютого в СДЮСШОР-2 відбувся чемпіонат області з легкої атлетики 

серед юнаків і дівчат, присвячений пам’яті Героя Радянського Союзу 

Верхоланцева Валерія Олександровича. В турнірі брали участь біля                                 

150 атлетів, у т.ч. 15 учнів комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Вихованці даної спортивної школи завоювали 

6 нагород, зокрема: Олександр Васін переміг у стрибках у довжину та в 

потрійному стрибку, Віктор Єфанов посів третє місце в бігу на 1500 м, Тетяна 

Черепанова стала третьою у стрибках в довжину, Тетяна Боришполь 

завоювала срібні медалі у стрибках в довжину та в потрійному стрибку. 

Переможці й призери змагань нагороджені медалями від обласного 

відділення Національного олімпійського комітету України і дипломами 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації. 
 

25 лютого проводився Кубок м. Кропивницького з тхеквондо (ВТФ).                

У змаганнях брали участь 78 спортсменів із Кропивницького, Запоріжжя та 

Миколаєва. Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
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школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

представляли 13 учасників. Учні даної спортивної школи Єлизавета 

Шевченко, Євген Левіцький, Вікторія Гурник, Вадим Негретов і Максим 

Пузанков стали переможцями змагань у своїх вікових та вагових категоріях. 
 

25-26 лютого в спортивній залі державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 8» проходили обласні спортивні ігри серед 

міст і районів з тенісу настільного. У змаганнях брала участь 21 команда                      

(105 спортсменів). Серед міст перемогу здобула збірна м. Кропивницького, за 

яку виступали: В’ячеслав Дяченко, Ілля Губарєв, Вадим Кащенко, Яна 

Маленко та Юлія Сапожник. В особистому заліку чемпіонами стали 

кропивницькі тенісисти В’ячеслав Дяченко та Юлія Сапожник. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації. 
 

26 лютого в м. Одесі проходив Всеукраїнський турнір з боротьби самбо 

серед юнаків. У змаганнях брали участь 198 спортсменів, у т.ч. 12 учнів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Вихованці 

даної спортивної школи завоювали 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. 

Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 20 по 24 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 41 вулиці міста. 

За результатами рейдів складено 37 протоколів про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                   

54 попередження. 
 

Охорона здоров»я 
 

24 лютого в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 за участі 

начальника управління охорони здоров»я Оксани Макарук, працівників 

управління охорони здоров»я, головних лікарів лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста, заступників головних лікарів з медичної 

частини, завідувачів поліклініками, амбулаторіями загальної практики-

сімейної медицини, міських позаштатних фахівців управління охорони 

здоров'я відбулася колегія управління охорони здоров'я Кіровоградської 

міської ради. Розглянуто питання; про підсумки роботи лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста за 2016 рік; про стан 

роботи зі зверненнями громадян.  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 


