
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  03-05 березня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 27 лютого по 04 березня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1125 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2245 консультацій. 

 

З 27 лютого по 03 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 130 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 23 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 107 осіб. 

Направлено 133 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

 

З 27 лютого по 03 березня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 44 громадянина з питань: соціально-правового захисту                

дітей – 17; усиновлення  та опіки  - 16; майнових питань – 6; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 5. 

Проведено  3  профілактичні рейди; складено 6 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах,  та 2 акти 

обстеження у сім'ї опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях та у 

знайомстві дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                               

з потенційними усиновлючами. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 01 по 05 березня в м. Черкасах проходив всеукраїнський турнір з боксу 

імені Богдана Хмельницького. У змаганнях брали участь 80 спортсменів із                   

24 команд. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Тимур Балаєв завоював бронзову медаль у ваговій категорії           

до 60 кг. 
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03 березня у художньо-меморіальному музеї О. О. Осмьоркіна в рамках 

мистецького проекту з нагоди відзначення 125-річчя від дня народження 

О.О.Осмьоркіна для студентів художньо-графічного відділення мистецького 

факультету державного педагогічного університету ім. В.Винниченка було 

проведено виставку «Вони любили його…». Виставка експонуватиметься до 

кінця квітня і на ній представлено понад сорок мистецьких доробків відомих 

художників – учнів О.О.Осмьоркіна. 

 

03-04 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Ровесник» - майстер-клас з виготовлення вітальних 

листівок до Міжнародного жіночого дня; ДЮК «Луч» - змагання з дзюдо до 

Міжнародного жіночого дня; ДЮК «Моноліт» - змагання з армреслінгу. 

 

03-04 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС проведені 

заходи: 

№ 11 - літературно-краєзнавчу розвідку «Шевченко і наш край». Учні 

переглянули відеоролики «Наш Тарас. Невідомі факти про митця», «Жінки у 

долі Шевченка» та слайд-презентацію «Невідоме про відомого Кобзаря». 

Проведено бесіду «Тарасовими шляхами» та огляд книжкової виставки 

«Духовний символ України»; 

 № 4 - літературно-музичний віночок «Молитвою тебе вітаємо, Мамо!». 

Святкова програма була насичена музичними вітаннями, поетичними 

виступами, жартами, веселими вікторинами та сюрпризами; 

№ 12 - поетичні гойдалки «Я прийду до тебе з квітами». Юні користувачі 

вітали милих і чарівних мам, бабусь, сестричок. Читали їм вірші та вручали 

подарунки, виготовлені своїми руками; 

№ 18  - літературну Шевченкіаду «Тарас Шевченко – України син». 

Бібліотекарі ознайомили читачів з творчою спадщиною письменника, поета та 

художника, розповіли про його багатогранний талант та продемонстрували 

репродукції картин.  

 

04 березня в м.Світловодську відбувся всеукраїнський турнір із 

художньої гімнастики. У турнірі брали участь біля 100 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 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові 

нагороди. 

 

04-05 березня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

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

зустрічався з БК «ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5» (м. Дніпро).                                   

В першому матчі кропивницька команда поступилася з рахунком 85:91, а в 

другій зустрічі впевнено перемогла 112:75. 

 

05 березня в спортивному клубі «Зірка» відбувся відкритий чемпіонат 

обласної комплексної ДЮСШ «Ніка» з гімнастики художньої. У турнірі брали 

участь 135 юних грацій із Кропивницького, Києва, Кривого Рогу, Борисполя, 

Олександрії та Бобринця, в т.ч. 28 учениць комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради». Вихованки даної спортивної школи 

завоювали 10 золотих, 15 срібних і 3 бронзові медалі.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 З 03 березня на розі  вулиць Великої Перспективної та Преображенської 

розпочалася святкова торгівля сувенірною продукцією та квітами, присвячена 

Міжнародному жіночому дню,  яка триватиме до 09 березня 2017 року. 

  

Житлово-комунальна сфера 

 

З 27 лютого по 03 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

37 вулицях міста. За результатами рейдів складено 30 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 24 попередження. 

 

Транспорт 

 

03 березня за участі представників управління розвитку транспорту та 

зв’язку, управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області та 

Громадської ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради 

проведено перевірку дотримання підприємствами-перевізниками умов 

договорів на регулярні перевезення пасажирів за міськими автобусними 

маршрутами. 

Перевірку здійснено за маршрути № 4, 18, складено 2 відповідні акти. 

 

Освіта 

 

03 березня на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 – центр дитячої та юнацької 

творчості „Надія” відбувся презентаційний меседж молодих педагогів - 

учителів інформатики «Перші успіхи і досягнення» з проблеми: «Сучасний 

підхід до вдосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження інноваційних технологій на уроках інформатики». 

 

03 березня  в навчальних закладах міста відбувся Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс «Соняшник» з української мови. У грі брали участь 

2867 учнів міста Кропивницького. 

 

03 березня завершилось подання заяв та  матеріалів на міський конкурс 

«Кращий вихователь групи продовженого дня – 2017». На розгляд журі 

представлено  21 конкурсну роботу.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 


	Освіта

