
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за  14 - 17 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 15 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1053 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1844 консультації. 

 

З 10 по 14 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

175 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                                       

82 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 93 особи. 

Направлено 310 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 10 по 14 квітня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 30 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; 

усиновлення  та опіки  - 7; майнових питань – 8; визначення порядку зустрічей 

з дитиною – 3. 

Проведено 3  профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Кіровоградського міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді. За підсумками рейдів 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.  

Спеціалісти служби брали участь у 7 судових засіданнях  та у вибутті 

дитини, позбавленої батьківського піклування, з дитячого будинку 

інтернатного типу "Наш дім" до родини опікунів. 

 

14 квітня під головуванням  керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення   

рекомендувати для нагородження відзнакою виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  „За заслуги”  ІІ  ступеня одну особу та погодити 

кандидатуру для присвоєння  почесного звання „Заслужений вчитель 

України”.  
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14 квітня з нагоди прийдешнього Свята - Воскресіння Христового 

секретар міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба із солодкими подарунками 

завітали до комунального закладу "Центр соціальної реабілітації (денного 

догляду) дітей з інвалідністю». Цього дня дітки отримали від міської влади 

пасхальні кулічи. 

Діалог влади з народом 

 

14 квітня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 12 заявників з питань: виділення 

приміщення для громадської організації, житлово-комунального 

господарства, забезпечення засобами медичного призначення, надання 

матеріальної допомоги, стихійної торгівлі у сквері Слави.  

 

14 квітня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

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

начальник Головного управління житлово-комунального господарства Віктор 

Кухаренко. 

 Посадовець відповів на 6 дзвінків з питань: забезпечення 

теплопостачанням,  відновлення роботи ліфта, ліквідування пориву труб 

водопостачання, отримання перерахунку за послуги ЖЕО,  асфальтування 

дорожнього покриття.                           

                                             

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

13 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 21 – арт-фентезі «Великодня магія» з розписування писанок - символу 

Вічності життя. Під час заняття в арт-майстерні учасники заходу навчилися 

креативно оформляти великодні подарунки; 

№ 5 – конкурс малюнків-колажів «Природа в загадках та приказках». 

Діти малювали весняні пейзажі та ознайомилися з викладкою літератури 

«Природа потребує захисту».  
 

14 квітня на стадіоні «Зірка» проходив відкритий чемпіонат області з 

легкої атлетики серед юнакiв та дiвчат 2000-2001 р.н. і молодших, 

присвячений пам’яті заслуженого тренера України В.К. Іванця.  

Під час урочистого відкриття чемпіонату його учасників привітали 

голова відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області Олександр Кузьмін та голова обласної федерації 

легкої атлетики Ігор Андрощук. 
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У змаганнях, які відбувалися під патронатом обласного відділення                      

НОК України, брали участь 220 спортсменів із 16-ти районів. У турнірі вдало 

виступили вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Так, золоті нагороди завоювали учні даної спортивної школи: 

Вадим Дiжков (бiг 1500 м), Павло Безшкуренко та Олександр Васiн (стрибки 

у довжину), Андрiй Кубраков (бiг 110 м з бар’єрами), Сергiй Мокровський (бiг 

400 м з бар’єрами),  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та медалями від обласного відділення Національного 

олімпійського комітету України. 
 

14-15 квітня на Аджамському шосе м. Кропивницького проходили 

всеукраїнські змагання «Кубок космонавтики», відкрита першість міста й 

області з велоспорту на шосе. У змаганнях брали участь 156 спортсменів із               

16-ти команд. Представники комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» завоювали 8 золотих, 9 срібних і 6 бронзових 

нагород.  
 

14-15 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - годину духовності «Традиції Великодня в 

Україні»; ДЮК «Старт» - змагання з міні-футболу; ДЮК «Ровесник» – годину 

народознавства «Як українці святкують Великдень»; ДЮК «Моноліт» - 

змагання з жиму лежачи; ДЮК «Зоряний» – конкурс писанок «Моя писанка  

найкраща»; ДЮК «Скіф» – розважально-ігрову програму «Моя спортивна 

родина». 

15 квітня в спортивній залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету проходив відкритий чемпіонат міста з боротьби 

греко-римської серед юнаків пам’яті майстра спорту СРСР, тренера                     

Бондаря М.М. У змаганнях брали участь 55 атлетів, у т.ч. 15 спортсменів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Учні даної 

спортивної школи завоювали 6 золотих, 6 срібних і 3 бронзові медалі. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також 

отримали призи від обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України та обласної федерації боротьби греко-римської. 

 

З 30 березня по 16 квітня в шаховому клубі «Біла тура» проходив 

чемпіонат міста з шахів серед дорослих і юнаків, у якому брали участь                           
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26 шахістів. У змаганні чоловіків перше місце завоював Богдан Басько, срібну 

медаль виборов Станіслав Грищенко, третім став Андрій Ломакін. Серед 

юнаків переміг Костянтин Криворог, на другому місці завершив змагання 

Антон Негрей, бронзову медаль виборов Роман Кузенний. У турнірі ветеранів 

перше місце завоював Олександр Савченко, срібну медаль виборов Микола 

Черечукін, третім став Василь Гуцало.  

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. 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 
 

17 квітня з 13.00 до 14.30 на літньому майданчику парку культури і 

відпочинку “Ковалівський” проводилося святкове спільне служіння пасторів 

протестантських релігійних громад міста, молитва за мир з нагоди 

Воскресіння Христового та 500-річчя Реформації. 

У заході брали участь пастори та віруючі релігійних громад Церкви 

Божої України “Жива Надія”, “Відродження”, євангельських християн-

баптистів, християнської євангельської церкви “Світло для світу”, християн 

віри євангельської “Благодать”, “Вефіль”, Повного Євангелія “Перемога”, 

“Ісуса Христа”, Центрального корпусу Армії Спасіння. Кількість учасників – 

до 150 осіб. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 
 

З 10 по 14 квітня в навчальних закладах міста проходив тиждень знань 

безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека у твоєму житті», в рамках якого 

відбувся День цивільного захисту.  
 

13-14 квітня учні 11-х класів у кількості 334 чоловік проводили бойові 

стрільби з АК – 47 на полігоні військової частини  А00680. Стрільби 

проводилися з метою відпрацювання практичних навичок поводження учнів з 

бойовою зброєю та стрільби з неї.  
 

14 квітня  на базі комунального закладу “Кіровоградський обласний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді” учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста брали участь у міських змаганнях 

з туризму. Діти проходили смугу перешкод, на швидкість зав’язували 

туристичні вузли, за допомогою компасу знаходили азимут.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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