
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  10-12 березня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 06 по 11 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 742 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1441 консультацію. 

 

З 06 по 10 березня до відділу соціальної підтримки населення звернулася 

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

56 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 165 осіб. 

Направлено 68 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 06 по 10 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 
служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
було 34 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 14; 
усиновлення  та опіки  - 11; майнових питань – 4; визначення порядку 
зустрічей з дитиною – 3, визначення порядку участі у вихованні онука – 1; 
виплат – 1. 

Проведено  2  профілактичні рейди, один з яких за участі працівників 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. За 
підсумками рейдів складено 2 акти 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 6 судових засіданнях та у знайомстві 

дитини-сироти з потенційними усиновлючами. 

 
Діалог влади з народом 

 

10 березня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись  18 заявників з питань: відновлення 

зовнішнього освітлення, асфальтування дорожнього покриття, роботи 

громадського транспорту, встановлення меж земельної ділянки, приватизації 

та користування земельною ділянкою, поновлення на посаді директора                         

НВО № 18, незадоволення роботою адміністрації НВО № 20 тощо. 

 

10 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. На 
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прийом звернулися 8 заявників з питання функціювання Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу. 

 

10 березня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови  відповідав помічник міського голови 

Андрій Лейбенко. 

 Посадовець відповів на 10 дзвінків з питань: стерилізації безпритульних 

собак, надання ЖЕО довідки про склад сім”ї, благоустрою доріг, ремонту 

ливневої системи водовідведення, зняття лічильника холодної води тощо. 
 

11 березня міський голова Андрій Райкович провів виїзний прийом 

громадян у мікрорайоні Велика Балка. 

Близько ста кропивничан зібралися, щоб обговорити з очільником міста, 

секретарем міської ради Андрієм Табаловим, заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих олрганів ради Олександром Мосіним, 

депутатами міської ради, керівниками виконавчих органів та комунальних 

підприємств обласного центру проблеми Великої Балки та почути 

перспективи розвитку мікрорайону. 
Проблеми Великої Балки типові для житлових масивів приватної 

забудови: робота громадського транспорту, ремонт доріг, відновлення 
зовнішнього освітлення. Турбувало мешканців Великої Балки й питання 
відсутності аптеки. 

Андрій Райкович детально ознайомив учасників зустрічі з планами 

міської влади на поточний рік. 
  

Події суспільно-політичного життя 
Діяльність громадських організацій 

 

10 березня у приміщенні міської ради за ініціативи управління економіки 

міської ради та Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ працював 

одноденний семінар “Громадський бюджет: запрошення до діалогу”.                               

На початку заходу відбулось підписання Меморандуму про співпрацю міської 

ради та Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ щодо впровадження 

досвіду з питання громадського бюджету у нашому місті. Підписали його 

представник Фундації Леонід Донос та міський голова Андрій Райкович. 

          Для учасників семінару запрошені гості з Житомира та Кременчука, які 

були координаторами громадського бюджету у своїх містах, представляли 

проект «Публічні бюджети від А до Я». Також під час заходу учасники 

знайомилися з міжнародним та українським досвідом впровадження 

громадського бюджету. 

Ініціативу участі громадян у формуванні видаткової частини бюджетів 

на своїх територіях впроваджують уже близько 50 міст України. Долучився до 

неї й Кропивницький. На фінансування з громадського бюджету претендує                                        

96 проектів від містян. Більшість з проектів стосуються сфери житлово-

комунального господарства: встановлення пластикових вікон, заміна системи 

https://gre4ka.info/suspilstvo/34851-na-finansuvannia-z-hromadskoho-biudzhetu-kropyvnytskoho-pretenduie-96-proektiv
https://gre4ka.info/suspilstvo/34851-na-finansuvannia-z-hromadskoho-biudzhetu-kropyvnytskoho-pretenduie-96-proektiv
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опалення, утеплення, проведення енергоаудиту в школах і садках. Усі ці заходи 

відображають політику держави у сфері енергозбереження і частково 

закладені у видатки міського бюджету. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 23 лютого по 12 березня в шаховому клубі «Біла тура» проходив 

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

участь 27 шахістів. У змаганні чоловіків перше місце завоював Станіслав 

Грищенко, срібну медаль виборов Володимир Кеванашвілі, третім став Юрій 

Кияшко. Серед юнаків переміг Іван Ковальчук, на другому місці завершив 

змагання Костянтин Криворог, бронзову медаль виборов Ілля Репецький.                          

У турнірі ветеранів перше місце завоював Василь Гуцало, срібну медаль 

виборов Анатолій Голодаєв, третім став Аркадій Аскері.  

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. 

 

З 08 по 12 березня у м. Львові проходив третій тур клубного чемпіонату 

України з настільного тенісу в першій лізі. Кропивницька команда «Вікторія» 

у складі тренера КДЮСШ № 3 В’ячеслава Дяченка, його вихованця Іллі 

Губарєва та Сергія Бойка посіла перше місце. 

 

З 09 по 12 березня в м.Кам'янському проходив зональний чемпіонат 

України з боксу серед юнаків 2003 - 2004 р. н. У змаганнях брали участь                     

110 боксерів. Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Дмитро Руденко і Руслан Чемерис стали бронзовими призерами 

змагань. 

 

З 10 по 12 березня в м.Миколаєві проводився відкритий зональний 

чемпіонат України з боротьби греко-римської серед кадетів 2000 - 2001 р. н.        

У змаганнях брали участь 125 спортсменів. Учні комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради» Максим Ткаченко та Денис 

Нетюхайло завоювали бронзові медалі. Тренують атлетів Микола Горбань і 

Олександр Тоток. 

 

З 10 по 12 березня в м.Кривому Розі проходив зональний чемпіонат 

України з боротьби греко-римської серед юнаків 2002 - 2003 р. н. У змаганнях 
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брали участь біля 100 спортсменів. Учень комунального закладу «Комплексна 

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

Кіровоградської міської ради» Владислав Кошевой став бронзовим призером 

змагань. Тренує спортсмена Вікторія Ковпан. 

 

11 березня в спортивному клубі «Зірка» відбувся відкритий чемпіонат 

обласної комплексної ДЮСШ «Ніка» з боротьби дзюдо. У турнірі брали 

участь 170 атлетів із Кропивницького, Києва, Черкас, Полтави, Харкова, в т.ч. 

28 учнів комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». 

Вихованці даної спортивної школи завоювали 3 золоті медалі (Володимир 

Рудченко, Андрій Смілянцев, Клим Кривоносов), 3 срібні та 6 бронзових 

нагород.  

 

11-12 березня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» проходив чемпіонат області з гандболу серед учнів 

загальноосвітніх закладів у залік обласної Спартакіади серед юнаків і дівчат. 

У змаганнях брали участь 8 команд юнаків і 6 команд дівчат.  

Серед юнаків чемпіонами області стала команда з м.Кропивницького.       

У змаганні дівчат перше місце завоювала команда м.Знам’янки.  

 

11-12 березня 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 «93 ОШВСМ» (м. Рівне). Кропивницька команда двічі 

перемогла з рахунком 100:95 та 83:53. 

 

10 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 18 - інформаційно-пізнавальну гру «Мова моя – це душі джерело». 

Бібліотекарі провели для читачів майстер-клас «Йде Великдень по землі» з 

метою ознайомлення як прикрасити будинок до свята – ідеї декору у техніках 

«кірігамі» та «орігамі»; 

№ 9 - поетичний марафон «Висока жінка, горда, наче бунт». Святкова 

програма була насичена музичними вітаннями, поетичними виступами, 

жартами, веселими вікторинами та сюрпризами.  
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Сторінки історії 

 

10 березня в приміщенні міської ради за участі міського голови Андрія 

Райковича та  секретаря міської ради Андрія Табалова відбулись урочистості 

з нагоди 30-річчя заснування Кіровоградської міської організації ветеранів 

України.  

Під час заходу членам громадської організації ветеранів було вручено 

відзнаки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, районних у 

місті рад та ветеранських організацій, а також 140 ветеранам - матеріальну 

допомогу на загальну суму 42 тисячі гривень. 

Перед присутніми з промовами виступили очільник ветеранської 

організації Володимир Зуєв та міський голова Андрій Райкович.  

Святковий настрій в залі створювали: військовий духовий оркестр, 

жіночий самодіяльний ансамбль “Калинонька”, народний аматорський хор 

“Ветеран”, народний  хореографічний   ансамбль  “Світанок”,  лауреат  

Всеукраїнських   та Міжнародних конкурсів Вікторія Делестьянова, вихованці 

музичної школи № 3 Катерина Давид та Наталія Горбунова. 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 06 по 10 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

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

За результатами рейдів складено 26 протоколів про порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та виписано 18 попереджень. 

 

Транспорт 
 

10 березня у місті запрацювали “розумні” покажчики графіків руху 

тролейбусів. Перші два електронних табло в рамках проекту “Місто 

можливостей”, які фіксують час прибуття тролейбусу № 4, встановлені на 

зупинках “Головпоштамт” та “Готель “Київ”. 

Експеримент триватиме місяць, і в цей час підприємство                                         

ТОВ “Диспетчер Сіті” з міста Кам’янського (колишній Дніпродзержинськ) 

обслуговуватиме діючі табло безкоштовно. Протягом місяця 

здійснюватиметься моніторинг роботи системи, враховуватимуться 

пропозиції громадян щодо місць їх розміщення. По закінченню експерименту 

з підприємством буде укладена постійна угода на обслуговування. 

Інформаційні покажчики будуть облаштовані на зупинках з великим 

скупченням пасажирів. Вартість одного табло складає 30 тисяч гривень.                                   

В подальшому на покажчики виводитиметься інформація про час прибуття 

усіх номерів тролейбусів, автобусів і маршрутних таксі. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 


