
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                      за  28 квітня – 02 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 24 по 29 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1295 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1968 консультацій. 

 

З 24 по 28 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

69 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги –130 осіб. 

Направлено 61 письмову відповідь депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

 

 З 24 по 28  квітня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 33 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей 

– 11; усиновлення  та опіки  - 10; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

Проведено 3  профілактичних рейди, за підсумками яких складено 8 

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

життєвих обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях та у знайомстві  

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

батьками-вихователями, а також провели перевірку стану виховної роботи з 

учнями у комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія 

імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт».  

 
Діалог влади з народом 

 

28 квітня на дзвінки жителів міста Кропивницького, які надходили на 

«гарячу лінію» міського голови, відповідала начальник управління освіти 

Лариса Костенко. Надійшов дзвінок з питання заміни вікон у 1-му класі                   

ЗОШ № 37. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 24 квітня по 01 травня в м. Рівному проходив відкритий командний 

чемпіонат України з велоспорту на шосе серед юнаків та дівчат з 

неолімпійських видів програми, в якому брали участь 130 спортсменів із                        

22 команд. Велосипедисти комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» завоювали бронзові нагороди в командній гонці 

та посіли четверте місце в загальному командному заліку. 

 

25-26 квітня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

відбулися міські змагання з футболу "Шкіряний м'яч" серед дівчат. 11 команд 

з 7-ми загальноосвітніх навчальних закладів міста змагались у 2-х вікових 

категоріях (молодша група 2004-2005 р.н. та старша група 2002-2003 р.н.). 

У молодшій віковій групі третє місце зайняли учениці ЗОШ № 4, 

другими стали дівчата НВО ЗОШ № 17, а перемогли дівчата з НВК № 26. 

У старшій віковій групі третє місце посіли спортсменки НВО № 32, 

друге місце зайняла команда ЗОШ-інтернат, а перемогла команда НВО № 17. 

 

27-28 квітня на базах комунальних закладів «Навчально-виховне 

об’єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» та «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької 

творчості  «Сузір’я» відбулися міські змагання "Старти надій" серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Майже 500 школярів з 35-ти шкіл міста 

бігали на швидкість 60 м та 800/1000 м, стрибали у довжину з розбігу, метали 

малий м'яч, піднімали тулуб в сід (прес) та змагалися в естафеті 8х50 метрів. 

Третє місце посіла команда ЗОШ № 2, друге місце зайняла команда                         

НВК "Кіровоградський колегіум", а перемогла, третій рік поспіль, команда 

НВО № 18. За результатами змагань буде сформована збірна команда, яка буде 

брати участь в обласних змаганнях в залік обласної спартакіади школярів. 

 

З 27 по 29 квітня в м. Нікополі проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння за програмою швидкість траса «класика» та Кубок України за 

програмою швидкість траса «рекорд». У змаганнях брали участь                                          

99 спортсменів із семи регіонів України. Нашу область представляли 6 учнів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради», обласного 

центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та                                    

ФСТ «Динамо». Бронзовим призером чемпіонату України став Юрій 
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Побережець, а Сергій Побережець зайняв 4 місце. В командному заліку 

Кіровоградська область посіла третє місце. У змаганнях Кубку України на 

трасі 15 метрів Єгор Шаповалов став бронзовим призером, а Юрій Побережець 

зайняв 4 місце. Готували спортсменів до змагань тренери  Микола Побережець 

і Валентина Русінова. 

 

28 квітня на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 

продовжив роботу фестиваль дитячої творчості «Кіровоградські зірочки» 

серед вихованців дошкільних навчальних закладів у номінації „Танцювальний 

вернісаж”. У конкурсі брали участь 214 вихованців з 19 дошкільних 

навчальних закладів.  

Переможцями стали у номінації  «У народному стилі»: І місце –                

ДНЗ № 19, ІІ місце – ДНЗ № 71, ІІІ місце – ДНЗ № 4; у номінації «Сучасні 

ритими»: І місце – ДНЗ № 74,  ІІ місце – ДНЗ № 73, 15, ІІІ місце – ДНЗ № 2; у 

номінації «Ліричні мотиви»: І місце – ДНЗ № 52, 31, ІІ місце – ДНЗ № 48,                      

ІІІ місце – ДНЗ № 74;  у номінації «Сюжетна композиція»: І місце – ДНЗ № 16,  

ІІ місце – ДНЗ № 3, 17, ІІІ місце – ДНЗ № 37. 

 

29 квітня у м. Києві відбувся всеукраїнський турнір із боротьби дзюдо. 

У змаганнях брали участь біля 500 атлетів. Учень комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради» Максим Білінський став бронзовим 

призером змагань. Тренує спортсмена Володимир Долгіх. 

 

29 березня на площі Героїв Майдану відбувся флеш-моб з нагоди 

Міжнародного дня танцю з реєстрацією рекорду України як наймасовішого 

дитячого танцювального флеш-мобу. 

   

 29 квітня – 01 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф» - годину спілкування «Безпека 

життєдіяльності дітей»; ДЮК «Ровесник» - акцію з благоустрою території 

«Чиста земля - здорова нація»; ДЮК «Надія» - конкурсно-ігрову програму з 

таеквондо «Сила та здоров’я»; ДЮКи «Надія» та «Старт» - туристичний похід 

«Партизанськими стежками» в с. Бірки Олександрівського району;                            

ДЮК «Луч» - ігрову програму «Як я знаю правила поведінки на дорозі». 

                       

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

28 квітня о 10.30 біля приміщення Кіровоградської міської ради 

відбувся мітинг за участю представників малого та середнього бізнесу у зв'язку 

з незгодою з дирекцією супермаркету “АТБ” щодо встановлення МАФів біля 



4 
 

зазначених супермаркетів. Кількість учасників — до 50 осіб. 

Акція проводилася під лозунгами: “АТБ, де ваш договір оренди?”,                     

“АТБ — “махіна”, яка нищить людей!”, “АТБ, руки геть від малого бізнесу!”, 

“АТБ, дайте людям торгувати!”. 

 

28 квітня о 12.00 на розі вулиць Великої Перспективної та Віктора 

Чміленка відбулася акція протесту за участю мешканців вулиці Космонавта 

Попова та представників супермаркету “АТБ” проти розміщення МАФів на 

території парковки зазначеного супермаркету по вулиці Космонавта Попова. 

Кількість учасників — до 70 осіб. 

Захід проводився у формі перекриття руху транспорту по вулицях 

Великій Перспективній та Віктора Чміленка з вимогою прибрати з території, 

орендованої супермаркетом “АТБ”, споруджені каркаси МАФів, які, на думку 

учасників акції протесту, розміщенні з порушенням закону. 

Основні лозунги: “Мэр, останови дерибан земли!”, “Мэр бездействует, 

МАФия растёт!”. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

28 квітня на площі перед міською радою проводилася передсвяткова 

торгівля продуктами харчування (м»ясні і ковбаснi вироби, риба, яйця, хлiб, 

молочна і кондитерська продукція, овочі, фрукти, крупи, борошно) та 

сувенірами і предметами ужиткового мистецтва. Загалом у заході брали участь 

близько 30 підприємств і підприємців.  

Міський голова Андрій Райкович оглянув асортимент торгуючих, 

цікавився цінами та подякував усім учасникам передсвяткової торгівлі за їх 

патріотичну позицію і соціальну відповідальність. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  29 квітня проведено загальноміський суботник з благоустрою міста в 

рамках щорічної акції «За чисте довкілля». Прибирання та вивезення сміття і 

порослі здійснено на території парку Космонавтів та Фортечних валів. Було 

також пофарбовано огорожу на центральному мосту через р. Інгул. 

Проводилося прибирання закріплених та прилеглих територій, площ та 

скверів, територій кладовищ тощо. Інвентарем та технікою забезпечували 

комунальні підприємства. У прибиранні брали участь працівники виконавчих 

органів міської ради, комунальних підприємств та інші. 

  

 

 

Охорона здоров»я 
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28 квітня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулася 

колегія управління охорони здоров'я. Розглянуто питання: про підсумки 

роботи лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста за                   

І квартал 2017 року та про  стан роботи зі зверненнями громадян. 

   

Освіта 

 

28 квітня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 

«Ятранчик» проведено нараду з керівниками дошкільних навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про підсумки атестаційної експертизи дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу; про 

підготовку до літньої оздоровчої кампанії. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу      О.Разуменко 
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