
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за  07 - 09 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  

міської ради сьомого скликання 
 

07 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

п'яте засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

В роботі сесії взяли участь депутати міської ради, голова Подільської 

районної у м. Кропивницькому ради Фросіняк Р.В., голова Фортечної районної 

у м. Кропивницькому ради Кришко О.В., голова Новенської селищної ради 

Денисенко С.П., прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури                             

Оверченко Р.А., депутати Кіровоградської обласної ради Погребнюк А.А. 

(політична партія «Об'єднання «Самопоміч»), Музичук В.В. (політична партія 

«Наш край»), помічник-консультант (на громадських засадах) народного 

депутата України Лінька Д.В. Осіпова М.В., керівники виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. 

На п'ятому засіданні було прийнято 106 рішень, з них: про депутатські 

запити; про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

Кіровоградської обласної ради щодо фінансування професійно-технічних 

навчальних закладів у 2017 році; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік»; про надання згоди на списання та передачу орендованих 

основних засобів ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»; про внесення 

змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня                     

2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на                   

2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15.03.2017 № 848 «Про затвердження Міської програми протидії тероризму 

у 2017 році»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на                    

2016 – 2018 роки»; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та звʹязку  у м. Кропивницькому на                      

2017 рік»; про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо відміни абонплати за підключення до системи 

газопостачання; про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

правоохоронних органів щодо порушення законності з боку частини депутатів 

міської ради; про регулювання земельних відносин. 

Робота восьмої сесії Кіровоградської міської ради завершена. 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 03 по 08 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

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

2015 консультацій. 

 

З 03 по 07 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

364 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії – 

212 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 152 особи. 

Направлено 141 письмову відповідь депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 03 по 07 квітня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 37 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 14; 

усиновлення  та опіки  - 12; майнових питань – 6; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 5. 

Проведено 2  профілактичні рейди, за підсумками яких складено 4 акти 

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

обставинах, та проведено обстеження умов проживання дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у дитячому будинку сімейного типу.  

Діалог влади з народом 

 

07 квітня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «гарячу лінію» міського голови 

відповідали начальник відділу реєстрації місця проживання особи Катерина 

Струк та начальник управління адміністративних послуг Антон Шевченко.  

 Посадовці відповіли на 5 дзвінків з питань: процедури прописки та 

виписки з місця проживання особи та заміни назви вулиці в паспорті заявника, 

реєстрації місця проживання дитини. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 04 по 07 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка 

проходила ХІІІ Універсіада України з художньої гімнастики. У змаганнях 

брали участь 22 гімнастки з 10 вищих навчальних закладів України. Під час 

урочистого відкриття змагань юних грацій привітали: перший заступник 

голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, ректор                                        
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КДПУ ім. Володимира Винниченка Олег Семенюк, голова відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області 

Олександр Кузьмін. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради і медалями обласного 

відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

З 06 по 08 квітня в м. Ужгороді проходив чемпіонат України з 

велоспорту-маунтенбайку, в якому брали участь 160 спортсменів із 14 команд. 

Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

Ангеліна Філева завоювала дві срібні медалі серед молодших дівчат у змаганні 

з крос-кантрі та в гонці в гору. 

 

З 06 по 09 квітня в м. Хмельницькому проходив Кубок України серед 

чоловіків та чемпіонат України серед юніорів з гирьового спорту. Змагання 

зібрали 177 учасників із 18 областей, у т.ч. трьох учнів комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради». Серед кропивницьких спортсменів 

найкращий результат продемонстрував Геннадій Тимофєєв, який у ваговій 

категорії до 95 кг завоював золоту медаль серед юніорів та став бронзовим 

призером у змаганні з двоборства серед чоловіків.  Тренує спортсмена Сергій 

Шевченко. 

 

07 квітня в КДЮСШ № 3 проведено міські змагання з настільного 

тенісу серед юнаків та дівчат, присвячені Всесвітньому дню здоров’я.                              

У турнірі брали участь 32 тенісисти. Переможцями змагань стали Єгор Акімов, 

Марія Мішуровська, Богдан Бабін.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

07 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 12 – день здоров'я «Дужими зростаємо, про здоров'я дбаємо» до 

Всесвітнього дня здоров’я. Діти здійснили «Подорож за квіткою Здоров’я», 

переглянули мультфільм «Смішарики» із серії «Бути здоровим – здорово» та 

відеоролик «Шкідливі звички: міраж і дійсність», взяли участь у                                       

бліц-вікторині «Лісова аптека» та  поділилися знаннями про те, як вберегти 

себе від різних хвороб; 

№ 2 – інтерактивну гру «Експедиція до країни здоров'я» до Всесвітнього 

дня здоров'я. Присутні переглянули відеоролик «Обирай здоровий спосіб 

життя». За маршрутними листами вони подорожували до станцій «Здорове 
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харчування», «Мелодії здоров’я», «Майстерня здоров’я», «Рух – це життя», 

«Цілюща абетка» та «Без права на помилку».  

 

07 квітня у приміщенні міської ради  відбувся Всеукраїнський конкурс 

дитячого читання «Книгоманія-2017», який заохочує дітей до систематичного 

читання та рекламує найкращі твори української та світової літератури.                             

З найцікавішими із них познайомили присутніх 12 конкурсантів, які вже 

вибороли звання «Суперчитач бібліотеки».  

 

 07 квітня в актовій залі Кропивницького інженерного коледжу                        

ЦНТУ відбувся виступ театру «Палата № 6» з комедійною виставою «Інша 

людина».  

 

З 07 по 09 квітня в спортклубі «The ring» проходив відкритий чемпіонат 

КДЮСШ № 1 та чемпіонат області з боксу. Змагання зібрали 75 учасників із           

6 команд. В обласних змаганнях представники комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради» завоювали 6 золотих і 8 срібних 

нагород. 

 

08 квітня в смт. Компаніївці відбувся Кубок області з таеквон-до (ІТФ). 

Чемпіонами в своїх вікових та вагових категоріях стали 10 учнів комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради», яких тренує Ігор Зюнзя. 

 

08 квітня на спортивному майданчику по вулиці Бабушкіна, 97 за 

ініціативи депутата Кіровоградської міської ради Віталія Пінчука відділом 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради спільно з міським 

центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділенням 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області 

проведено спортивно-масові заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров’я.  

Юні мешканці Новомиколаївки брали участь у змаганнях із дартсу, 

фрізбі, стрибках на скакалці та відповіли на запитання спортивної вікторини. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради і сувенірами від обласного 

відділення НОК України. Також усі учасники заходу отримали солодощі від 

депутата Кіровоградської міської ради Віталія Пінчука. 

 

08 квітня у бібліотеці-філії № 4 Кіровоградської МЦБС проведено 

читай-ярмарок «Казково-карусельна дзиґа». 

  Насичена програма заходу передбачала участь дітей у різноманітних 

іграх, вікторинах, конкурсах та майстер-класах. Подорожуючи бібліотечними 

лабіринтами, діти розв’язували ребуси, відгадували загадки, відповідали на 
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питання казкової вікторини, впізнавали за описом-характеристикою казкового 

героя. 

 

08-09 квітня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - туристичний похід Чорним лісом (м. 

Знам’янка);  ДЮК «Моноліт» - змагання з армреслінгу; ДЮК «Мрія» - 

конкурси та естафети «Сила та здоров’я 

 

08-09 квітня в спортивній залі державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 8» проходила відкрита першість області з 

тенісу настільного. У змаганнях брали участь 20 спортсменів. Золоту медаль 

завоював Ілля Губарєв, срібним призером став Антон Мороз, третє місце посів 

Андрій Чумак. 

08-09 квітня в спортивній залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету проходив турнір з класичного волейболу серед 

чоловічих команд, присвячений пам'яті тренера-викладача кафедри фізичного 

виховання КНТУ Шевченка Миколи Івановича. Турнір проведено обласною 

федерацією волейболу України за підтримки відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міськради та відділення НОК України в 

Кіровоградській області. 

У змаганнях брали участь 6 колективів спортсменів-аматорів.                                     

У напруженій боротьбі золоті нагороди вибороли волейболісти команди 

«Нафтохімік» з міста Кременчука. Срібну сходинку п’єдесталу посіли 

спортсмени факультету фізичного виховання державного педагогічного 

університету ім. Володимира Винниченка. Бронзовими призерами стали 

волейболісти команди «Обленерго» (м. Кропивницький). 

Переможці й призери змагань, а також кращі гравці турніру в різних 

номінаціях нагороджені медалями, дипломами, кубками та цінними 

подарунками від організаторів турніру. 

08-09 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка 

проводився Всеукраїнський турнір з гімнастики художньої «Квітка України». 

У змаганнях брали участь більше 200 юних гімнасток із Кропивницького, 

Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Полтави, Херсона, Кривого Рогу, Маріуполя, 

Кременчука, Павлограда, Білої Церкви, Бобринця.  

В урочистому відкритті турніру брали участь: голова обласної державної 

адміністрації Сергій Кузьменко, народний депутат України Костянтин Яриніч, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба, начальник відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, ректор КДПУ                                       

ім. Володимира Винниченка Олег Семенюк, голова відділення НОК України в 
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Кіровоградській області Олександр Кузьмін, майстер спорту України з 

гімнастики художньої, переможниця всеукраїнських і міжнародних змагань 

Катерина Квітка. 

За підсумками змагань гімнастки комунального закладу «Комплексна 

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

Кіровоградської міської ради» завоювали 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові 

нагороди. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

07 квітня о 09.00 біля приміщення Кіровоградської міської ради 

Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки 

України організувала акцію протесту проти блокування депутатами фракцій 

міської ради “Батьківщина”, “Свобода”, “Самопоміч”, РПЛ, “УКРОП” засідань 

сесії міської ради. Кількість учасників — до 300 осіб. Серед присутніх: 

працівники медичних та освітніх закладів міста, пенсіонери, студенти, 

представники громадських організацій. 

Основні лозунги: “БПП, досить загравати з Батьківщиною!”, “Доступні 

ліки в дію!”, “Хворі люди чекають допомоги — не саботуйте сесію!”, “Місту 

треба великі автобуси — йдіть голосувати!”, “Депутати-прогульники забули 

про народ і про місто!”, “Бідні люди без субсидії, повертайтесь на сесію!”, 

“Депутати, проголосуйте за особливих дітей!”, “Досить блокувати, давайте 

працювати!”, “Студентам ПТУ — стипендія!”, “Депутат, працюй для 

громади!”, “Депутати, не затримуйте розвиток України!”, “Кожна сесія — 

розвиток міських проблем!”, “Педагогічним працівникам — заробітну плату!”, 

“Сесія без кворуму — місто без бюджету!”, “Йдіть на сесію! Хочемо їсти!”, 

“Стипендію — учням ПТНЗ!”. Захід супроводжувався вигуками “Ганьба, 

ганьба!”. 

Перед присутніми виступили: голова громадської організації “Інгул”                                          

О.Кузьмін, голова міської організації політв'язнів і репресованих                                       

Н.Тихонович, представник громадської організації Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів І.Голець, активіст громадської організації “Громадський 

рух “Народний контроль” М.Гречуха, працівники медичних та освітніх 

закладів, інші представники громадськості. 

Учасники акції висловили незгоду з діями депутатів міської ради, які не 

з'являються на сесії, вимагали зібратися на засідання сесії міської ради та 

проголосувати за важливі питання, що стосуються життєдіяльності міста. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

07 квітня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської дружини   
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проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   по   вулиці 

Преображенській, біля   ринку «Центральний».  

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

ліквідована. З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених 

місцях, проведена роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно 

заборони “стихійної“ торгівлі та запропоновано здійснювати торгівлю на 

ринках міста.  

08 квітня на площі Богдана Хмельницького проведено передсвятковий 

ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, 

сувенірної продукції, товарів і предметів декоративно-прикладного мистецтва,  

місцевого та вітчизняного виробництва, у якому брали  участь  господарства з 

районів  області та  біля 90  суб'єктів господарювання міста. 

 

Освіта 

 

07 квітня на базі Кропивницького інституту державного та 

муніципального управління відбулась ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові пошуки ІІІ тисячоліття: соціальний, правовий, 

економічний та гуманітарний виміри». Слухачами конференції стали 

працівники центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти.  

 

08-09 квітня в приміщенні аеропорту відбулася четверта відкрита 

Всеукраїнська виставка-конкурс стендового моделювання серед учнівської 

молоді та дорослих учасників «Marster Scale Fest – 2017».  

До заходу долучилися близько 100 моделістів з 15 областей України.                     

На конкурс було представлено 694 моделі судномоделювання, автомобілів, 

військової техніки, літаків, залізниці, космічної техніки тощо. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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