
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  17-19 березня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

17 березня 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 були присутні депутати міської ради, керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуті проекти рішень Кіровоградської міської ради: про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

“Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради”; про затвердження Комплексної програми діяльності 

Кіровоградської міської дружини на 2017 рік; про інформацію щодо залучення 

інвестицій; про програмний продукт «Енергоплан» як основний інструмент 

впровадження системи енергетичного менеджменту та виконання завдань   

«Угоди мерів». 

Також розглянуто питання щодо дотримання частин 2, 4 статті 31, 

частини 6 статті 48 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 13 по 18 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1178 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2174 консультації. 

 

З 13 по 17 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 348 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 125 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 223 особи. 

Направлено 183 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 
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 З 13 по 17 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 47 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення  та опіки  - 16; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 6. 

Проведено  4  профілактичні рейди, два з яких за участі працівників 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. За 
підсумками рейдів складено 5 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 12 - у сім'ях опікунів 
(піклувальників), 3 – у сім'ях потенційних усиновлювачів. 

Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях. 

 
 17 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела зустріч з директором компанії                             

“Буд-Альянс Групп” Сергієм Кравченком, під час якої узгодили графік 

виконання робіт з реконструкції приміщень міської лікарні № 2 імені Святої 

Анни під гемодіалізне відділення. Раніше, 16 листопада 2016 року, міський 

голова Андрій Райкович підписав меморандум із представництвом відомої 

німецької компанії “Fresenius Medical Care” щодо реалізації проекту створення 

гемодіалізного відділення в обласному центрі. 

 

17 березня відбулaся першa спільнa виїзнa нaрaдa представників 

Головного управління житлово-комунального господарства, комунального 

підприємства «Кіровоград – Благоустрій» і громaдських aктивістів на                                              

вул. Шатила для обрaння методу обрізки дерев 

Нaступного тижня деревa нa вулиці Шaтилa обрізaтимуть у присутності 

aктивістів, і тaким чином визнaчaть своєрідний стaндaрт, якого 

дотримувaтимуться по всьому місту.  

 

17 березня під головуванням заступника голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради Артема Постолатія в управлінні соціального захисту 

населення виконавчого комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради 

відбулося засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств (установ): 

департамент агропромислового розвитку Кіровоградської 

облдержадміністрації, ТОВ «Марлен-КД», ТОВ «ПФ», ПП «НТЦ «Екосистема 

плюс»,  ТОВ «Апріорі К», ТОВ «ТА Гранд Тур», ТОВ «Промагролізинг плюс». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування департаментом агропромислового розвитку 

Кіровоградської облдержадміністрації та ТОВ «Марлен-КД»; про дотримання 

державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати на 



3 
 

підприємствах Подільського району м. Кропивницького, звіт про виконання 

рішення попереднього засідання робочої групи з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, яке 

відбулося 28.02.2017. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

16-19 березня в навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» 

проходили ігри відкритої першості КДЮСШ № 3 з пляжного волейболу МІХ 

серед змішаних пар. У турнірі брали участь 16 команд. Переможцем змагань 

стала спортивна пара у складі Аліни Крамаренко та Ігоря Меркулова, срібні 

медалі вибороли Олександра Крамаренко та Данило Равков, третє місце посіли 

Маргарита Голуб і Сергій Жадов. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради.  

 

16-19  березня в м. Кременчуці відбулися фінальні змагання ХІІІ літньої 

Універсіади України зі скелелазіння. На змагання приїхали 70 найсильніших 

спортсменів-студентів, які є представниками 20 ВУЗів із 9 регіонів України. 

В багатоборстві серед ВУЗів команда Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка у складі Максима 

Німеровського, Віктора Пальчикова, Данила Назаренка, Максима Троцького, 

Тетяни Рощик, Ольги Синькової посіла п’яте місце. В командному заліку 

серед регіонів збірна команда Кіровоградської області також зайняла п’яте 

місце. 

Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, 

Валентина Русінова, Олександр Колотуха. 

 

17 березня у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2 

«Ятранчик» проведено спортивно-масовий захід «Майбутні олімпійські 

зірочки», організований завдяки співпраці відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, відділення НОК України в Кіровоградській 

області, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 

адміністрації навчального закладу.  

Під час спортивного свята біля 50 дітей брали участь у різноманітних 

спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, всі учасники заходу, які в 

цьому році стануть школярами, отримали «Олімпійські щоденники» та 
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сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету 

України, а дитячому садку організатори спортивного свята вручили 

спортивний інвентар та літературу на олімпійську тематику.  

 

17 березня у міському літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-

Карого в рамках проекту «Казка – дітям!» відбулася презентація книги Павла 

Чорного «Татова книжка». 

У творчому доробку талановитого літератора роман «Бодай-цикута»                   

(у співавторстві з В. Шилом), поетична збірка «Дребезги», книги для дітей 

«Света и конфета: сказки от дяди Паши», «Татова книжка». За останні роки 

Павло Георгійович написав близько 60 казок для дітей, які чекають видання. 

З виходом книги Павла Чорного привітали: директор станції юних 

техніків Сергій Чуприна, головний спеціаліст відділу освіти Кіровоградської 

міської ради Ольга Журавльова, президент Асоціації українських 

письменників В. Шило, директор видавництва «Імекс-ЛТД» Тамара Самиляк. 

Особливу атмосферу заходу надав сімейний дует сопілкарів «Колорит». 

Учасники заходу – учні навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 

школа мистецтв) мали можливість прослухати фрагмент «Казки про 

дивовижне перевтілення» у виконанні автора. Жвавим і цікавим був діалог між 

письменником і юними читачами.  

Ілюстратор «Татової книжки» Ольга Коломієць розповіла як художник 

працює над створенням малюнків для дитячих книжок. 

 

18 березня вихованці ансамблю східного танцю «Медея»                                   

(ДЮК «Гермес») брали участь у фестивалі східних, індійських та циганських 

танців «SAGAT» в м. Черкасах. 

 

18 березня в м. Роздільному іграми четвертого туру закінчився 

чемпіонат України з гандболу сезону 2016/2017 року серед юнаків 2002 р. н. 

За підсумками змагань чемпіонами України стали спортсмени Одеської 

області, срібні нагороди завоювала команда гандбольного клубу «Мотор» з                    

м. Запоріжжя, третє місце посіли гандболісти спортивного інтернату з                            

м. Києва. Команда комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» зайняла п'яте місце з тринадцяти колективів. Воротар 

кропивницької команди Герман Пясецький був визнаний кращим гравцем 

чемпіонату за своїм амплуа. 

Тренують юних гандболістів В'ячеслав Гурський і Сергій Чепурний. 

 

18 березня в м. Олександрії проходила відкрита першість міста із 

художньої гімнастики. У турнірі брали участь 148 спортсменок, у т.ч.                                       

36 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». 
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Учениці даної спортивної школи завоювали 8 золотих, 5 срібних і 6 бронзових 

нагород. Тренують гімнасток: Світлана Худякова, Наталія Горбань і Яна 

Прокопенко. 

 

18 березня в м. Кременчуці відбувся всеукраїнський турнір з боротьби 

дзюдо. Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

вибороли дві бронзові медалі. Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 

18-19 березня в м. Бобринці проходили обласні спортивні ігри з 

гирьового спорту, які зібрали сім команд. Місто Кропивницький представляли 

вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». 

Серед міст перше місце посіли спортсмени м. Кропивницького. Серед районів 

перемогла збірна Бобринецького району.  

В особистому заліку гирьовики з Кропивницького Артем Андрущенко 

та Ігор Карпенко завоювали золоті медалі, Микола Харченко став срібним 

призером, Денис Шкрябін, Петро Віняр і Сергій Шевченко вибороли бронзові 

нагороди. 

 

18-19 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Моноліт» - змагання з жиму лежачи, ДЮК «Вогник» 

- вокальний батл, ДЮК «Надія» - конкурси та естафети «Сила та здоров’я». 

 

До святкових дат 

 

 17 березня у приміщенні Кіровоградської міської ради начальник 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення Сергій Горбовський привітав кращих працівників підприємств 

побутового обслуговування населення міста з професійним святом - Днем 

працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, і вручив Подяку управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради колективу 

салону краси “Едем” (керівник - Владислав Чубенко) та грамоти вище 

зазначеного управління 15-ти кращим працівникам підприємств побутового 

обслуговування населення. 

 

Сторінки історії 

 

17 березня з нагоди 100-річчя від початку Української революції                      

1917–1921 років відбулося урочисте покладання квітів до пам“ятника 

Володимиру Винниченку. 



6 
 

Після покладання квітів відбувся мітинг за участі керівництва області та 

міста, студенства, громадськості. Історик Юрій Митрофаненко розповів про 

видатних особистостей, які стояли у витоків Української революції. 

 

Питання соціально – економічного стану 

 

17 березня на площі перед міською радою відбувся перший весняний 

ярмарок, на якому місцеві підприємства виставили на продаж продукцію 

власного виробництва: овочі, фрукти, рибу, ковбасні та хлібобулочні вироби.  

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 13 по 17 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 36 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про порушення                                   

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

25 попереджень. 

 

                                                 Транспорт 

 

17 березня за участі представників управління розвитку транспорту та 

зв’язку Кіровоградської міської ради, представника управління 

Укртрансбезпеки у Кіровоградській області та представників Громадської 

ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради проведено 

чергове рейдове відстеження виконання підприємствами-перевізниками умов 

договорів на регулярні перевезення пасажирів за міськими автобусними 

маршрутами. 

Перевірка здійснювалась на маршрутах № 6, 15, 55. За результатами 

перевірки складено відповідні акти. 

 

Освіта 

 

16-17 березня для учнів шкіл міста (НВО № 1, 30, 33, 21, 15; ЗОШ № 12, 

2, 22, 7, 29, 3, 23) проводилися екскурсії на підприємства ПАТ «Ельворті» та  

ПАТ «Гідросила».  

Школярі ознайомилися з роботою цих підприємств та  поспілкувалися з 

представниками державного навчального закладу «Кіровоградське вище 

професійне училище № 4», отримавши пізнавальну інформацію про вступ та 

навчання в училищі.  
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17 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» проведено нараду-семінар для сестер 

медичних навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання: про профілактику педикульозу, інфекційних 

захворювань, гострих кишкових інфекцій та ведення медичної документації у 

навчальних закладах; про контроль за дотриманням технології приготування 

страв. 

 
 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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