
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  24-26 березня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 20 по 25 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1166 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2015 консультацій. 

 

З 20 по 24 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 419 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 232 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 187 осіб. 

Направлено 69 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

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

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 40 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 13; 

усиновлення  та опіки  - 16; майнових питань – 7; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

Проведено  3  профілактичні рейди за участі працівників Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області. За підсумками 
рейдів складено 7 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, 2 - у сім'ях опікунів (піклувальників),                                
4 – у сім'ях потенційних усиновлювачів. 

Спеціалісти служби брали участь у 9 судових засіданнях, засіданні ради 

з питання профілактики правопорушень серед учнів комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання  № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа                             

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» та у 3-х знайомствах 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 

усиновлювачами. 

 

24 березня з нагоди 20-річчя від дня створення Кропивницького 

міського товариства політв'язнів та репресованих заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба вручила 2 відзнаки 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету і грошову допомогу                   

6 членам товариства по 300,00 грн кожному. 
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Діалог влади з народом 

 

24 березня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

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

відповідали начальники ЖЕО № 1,  2 Ковальова С.М. та  Марченко Л.М. 

 Керівники ЖЕО відповіли на 7 дзвінків стосовно ремонту покрівель, 

каналізаційної  системи будинків, асфальтування прибудинкової території, 

несвоєчасного вивезення сміття, помилково нарахованого боргу працівниками 

ЖЕО.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 21 по 26 березня в м. Миколаєві проходив чемпіонат України з 

велоспорту в багатоденній гонці, в якому брали участь 148 спортсменів із                        

17 команд. 

У командному заліку серед юнаків учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» Данило Зюнзя посів друге місце, а в 

змаганні дівчат вихованки КДЮСШ № 1 Надія Сокур, Анастасія Харченко і 

Ангеліна Крот стали бронзовими призерами. 

 

З 22 по 25 березня в СДЮСШОР «Надія» проводився чемпіонат України 

зі спортивної гімнастики серед дорослих спортсменів. У змаганнях брали 

участь біля 100 атлетів із 13 областей України та міста Києва.  

У командному заліку жіноча збірна СДЮСШОР «Надія» завоювала 

бронзові медалі, а збірна чоловіків посіла четверте місце. В особистому заліку 

представник нашого міста Віталій Арсеньєв став срібним призером, а 

Катерина Шумейко завоювала бронзову нагороду. 

 

24 березня у міській раді проведено форум в рамках Всеукраїнської акції 

«Зробимо Україну чистою разом». Під час заходу організатори акції розповіли 

про свою діяльність, важливе значення екологічної культури серед населення, 

велике всеукраїнське прибирання, яке відбудеться 29 квітня, та визначені 

локації в місті Кропивницькому, де проходитиме акція.  

  

З 24 по 26 березня в м. Долині Івано-Франківської області проходив 

чемпіонат України з волейболу пляжного в закритих приміщеннях серед 

юнаків до 19-ти років. У змаганнях брали участь 24 команди.  

Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

http://gre4ka.info/sport
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Ігор Свірідов і Антон Матвєєв завоювали золоті нагороди. Тренує спортсменів 

Маргарита Кольцова.  

 

24-25 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 21 - бенефіс літературних героїв «Айболіт і Бармалей відмічають 

ювілей». Бібліотекарі презентували виставу за творами дитячого письменника 

Корнія Чуковського. Завершився захід фотосесією з літературними героями; 

№ 5 - літературний млин «Лісова бібліотека». Бібліотекарі провели огляд 

літератури, представленої на книжковій викладці «Українська книга мого 

формату», та ознайомили юних читачів  з книгами різних жанрів; 

№ 5 - чемпіонат з читання вголос творів М. Трублаїні «Мандрівникам і 

капітанам». Присутні ознайомилися з викладкою творів українського 

письменника під назвою «Одіссея Трублаїні» та разом читали вголос його 

твори й обговорювали їх; 

№ 11 - драйв-шоу «Прочитаєш, не пожалкуєш!». Під час творчого 

спілкування діти обмінювались враженнями про найулюбленіші книги та їх 

авторів, розповідали цікаві епізоди з прочитаного. Також переглянули 

відеоролик, де учасники популярного вокального шоу «Голос Діти» 

розповідають про свої читацькі вподобання. 

 

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

проведено заходи: ДЮКи «Луч», «Старт» – благоустрій прилеглих територій; 

ДЮК «Ровесник» – бесіду (театрально-історична довідка) про театр імені                 

М.Л. Кропивницького. 

 

   25 березня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання                     

№ 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» проведено чемпіонат області зі скелелазіння на 

швидкість серед дорослих та молоді. У змаганнях брали участь                                            

140 спортсменів КЗ «КДЮСШ № 1», альпіністського і туристичних центрів 

міст Кропивницького, Знам’янки, Олександрії, Бобринця, Малої Виски, 

Новгородки та смт Побузьке Голованівського району. Чемпіонами області в 

різних номінаціях стали: Єгор Шаповалов, Яна Здір, Владислав Поченікін, 

Анастасія Куценко, Дмитро Сисоєв, Ярослава Коваленко, Єгор Власов, Марія 

Тимченко, Олег Черновол та Єлизавета Марченко. 

 

25-26 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 «Львівська Політехніка» (м. Львів). В першому матчі 
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кропивницька команда впевнено перемогла 97:78, а в другій зустрічі 

поступилася з рахунком 79:96. 

 

26 березня в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

проходив чемпіонат області з кікбоксингу та чемпіонат міста з тайського 

боксу. Змагання зібрали 57 учасників, які представляли спортивні клуби 

обласного центру «Україна», «Воїн», «Тигр» та спортивний клуб «Ягуар» із 

смт Вільшанка. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради.  

 

26 березня в м. Смілі проходив відкритий чемпіонат міста з тенісу 

настільного. У змаганнях брали участь 72 спортсмени, в т.ч. 9 вихованців 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради».  

Учні даної спортивної школи Дмитро Чернат і Богдан Бабін завоювали 

золоті медалі у своїх вікових категоріях. Тренує тенісистів Тетяна Терьохіна. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 20 по 24 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 35 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 21 протокол про порушення                                   

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

37 попереджень. 

 

                                                 Транспорт 

 

24 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, 11, 15, 17, 18, 27, 77, 112.  

За результатами перевірки складено відповідні акти. 
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24 березня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 

«Дельфін» комбінованого типу методист відділу методичного забезпечення 

кадрової політики управління освіти міської ради Валентина Лихацька 

провела нараду з керівниками дошкільних навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про стан захворюваності дітей у 2016 році; про  

ведення документації з кадрових питань; про підготовку до комплектації 

дошкільних навчальних закладів дітьми. 

 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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