
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
                              за  13 – 14 травня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
З 10 по 13 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 844 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1565 консультацій. 
 

З 10 по 13 травня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

85 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                                       
68 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги –101 особа. 
Направлено 409 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 
 

 З 10 по 13 травня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 28 громадян з питань: соціально-правового захисту               
дітей – 11; усиновлення  та опіки  - 8; майнових питань – 6; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 3. 
Проведено  профілактичний рейд за участю працівників Національної 

поліції, за підсумками якого складено 3 акти обстеження умов проживання у 

сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час рейду одну 

дитину вилучено з сім'ї та влаштовано до комунального закладу «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради. 
Спеціалісти служби брали участь у 5 судових засіданнях. 
З нагоди Дня матері працівники служби відвідали прийомну сім'ю та 

вручили подарунки, а також привітали з Днем сім'ї дитячий будинок сімейного 
типу. 
 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 12-13 травня в м. Тарнов (Польща) проходив чемпіонат Європи зі 

скелелазіння серед юнаків та юніорів у програмі швидкість «формат Рекорд» 

на стіні висотою 15 метрів. У змаганнях брали участь 60 найсильніших 

спортсменів. За збірну України виступали 10 спортсменів, у т.ч. 2 скелелази – 
вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради», 
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обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та 

ФСТ «Динамо».  
За результатами змагань у групі юнаків 2000 – 2001 років народження 

Ярослав Ткач став чемпіоном Європи, а Єгор Шаповалов потрапив до десятки 

кращих спортсменів, посівши дев’яте місце. Готували спортсменів до змагань 

тренери Микола Побережець і Валентина Русінова. 
 

12-14 травня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету                                       
ім. В. Винниченка проходив ХІХ Всеукраїнський турнір з баскетболу серед 

ветеранів спорту, присвячений пам`яті тренера Віктора Дубіна –   доцента 

кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, судді 

всесоюзної, національної категорій. В урочистому відкритті змагань брали 

участь: проректор Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка Сергій Михида, віце-президент федерації 

баскетболу Кіровоградської області Людмила Сиділо, декан факультету 

фізичного виховання ЦНТУ Анатолій Турчак, дочка Віктора Дубіна Світлана, 

його численні вихованці та колеги. У турнірі брали участь 7 команд.  
Серед чоловіків перше місце завоювала команда «Ветеран-Баскет» з           

м. Кропивницького. На другу сходинку п'єдесталу піднялися гравці команди 

із смт. Дружківка Донецької області. Бронзові медалі завоювали баскетболісти 

з міста Харкова. У змаганні жінок золоті нагороди завоювали кропивницькі 

баскетболістки. Срібними призерами стали спортсменки з міста Полтави. 

Третє місце виборола жіноча команда «Кривбас-Ветеран» із  м. Кривого Рогу. 
Переможці й призери змагань нагороджені кубками і медалями від 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області та обласної федерації баскетболу. 
 

11-13 травня в м. Львові проходив чемпіонат України зі стрільби 

кульової «Юний динамівець» серед спортсменів 1999 р. н. і молодших.                             
У змаганнях брали участь представники дев’яти територіальних округів                       
ФСТ «Динамо» України.  

Команда юнаків з м. Кропивницького у складі Валерія Іванова, Романа 

Копійки та Владислава Трояна посіла третє місце у стрільбі з пневматичного 

пістолета. Крім того, Владислав Троян виконав перший дорослий розряд. 
Кропивницька жіноча команда, за яку виступали Владислава Коваленко, 

Вікторія Рябова та Юлія Балацька, завоювала бронзові медалі у стрільбі з 

пневматичної гвинтівки. В особистих змаганнях Владислава Коваленко стала 

срібною призеркою за сумою двох стартів, виконавши норматив майстра 

спорту України, Вікторія Рябова виконала норматив кандидата в майстри 

спорту України, а Юлія Балацька виконала І дорослий розряд. Тренують 
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спортсменів: Олена Ібрагімова, Ілгам Ібрагімов, Анна Буніна, Максим 

Андрусенко.  
 

12-14 травня в м. Кам'янському проходив Кубок України з плавання 

серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. У змаганнях 

брали участь 180 спортсменів. Учень відділення інваспорту комунального 

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

культури та спорту Кіровоградської міської ради» Андрій Деревінський 

завоював золоті медалі на дистанціях 50, 100, 200 метрів вільним стилем, а 

його одноклубниця Ольга Свідерська перемогла на дистанції 50 метрів 

вільним стилем і в плаванні на спині та виборола срібну нагороду на дистанції 

50 метрів брасом. Тренує спортсменів Олена Кузніцова. 

12-14 травня в м. Роздільна Одеської області проходили ігри 

заключного туру Одеської регіональної ліги з гандболу серед юнаків                             
2002 р. н. У турнірі брали участь 10 колективів. Команда комунального 

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

культури та спорту Кіровоградської міської ради», за яку виступали вихованці 

В’ячеслава Гурського та Сергія Чепурного, стала бронзовим призером 

змагань. 
 

12-14 травня в спортивній залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету проходив чемпіонат області з боротьби греко-
римської серед юнаків та дорослих. У змаганнях брали участь 52 спортсмени, 

у т. ч. 26 учнів комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

Вихованці даної спортивної школи завоювали 11 золотих нагород.  

13 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес»  - родинне свято вихованців і батьків до 

Дня сім’ї; ДЮК «Моноліт» – змагання з жиму-лежачи до Дня сім’ї;                                   
ДЮКи «Скіф» та «Зоряний» – виготовлення родинних оберегів до Дня сім’ї та 

вручення вітальних листівок жінкам-матерям до Дня матері у мікрорайонах за 

місцем проживання; 

 13 травня зразковий аматорський колектив-студія хореографічного 

мистецтва «Аеліта» брав участь у Всеукраїнському V фестивалі-конкурсі 

народної хореографії ім. Павла Вірського в м. Одесі.   

13 травня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 
№ 18 – ерудит-круїз «Хоббі в житті моєї родини». Бібліотекарі 

підготували книжкову виставку «Хобі у житті моєї сім’ї» та провели вуличну 

акцію в режимі on-line; 
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№ 15 – свято матері «Святе й величне слово – Мама». Бібліотекарі 

створили прекрасну атмосферу слова і пісні, мультимедійного супроводу, 

щирих вітань та посмішок, які панували в залі під час заходу. Також 

бібліотекарями була презентована книжкова виставка «Співаю гімн тобі, 

єдиній і святій» про мудру Жінку – Матір. 
 

13 травня у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого до 

Міжнародного дня музеїв відбулися пішохідні екскурсії «Літературно-
мистецькими стежками Чечори і Бикової»  

Цього ж дня у музеї відбулася презентація арт-проекту «Як 

народжується книга», який реалізовуватиметься разом з видавництвом                               
«Імекс ЛТД». Директор підприємства Тамара Саміляк розповіла про роботу з 

авторами і художниками-ілюстраторами, про тонкощі і секрети видавничої 

справи. У презентації також брали участь голова Кіровоградської обласної 

організації НСПУ Василь Бондар, головний редактор газети 

«Центральноукраїнська освіта» Валентина Бажан, художник-ілюстратор                        
О.В. Коломієць.  

 

13 травня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

культурно-мистецька акція «Музейні гостини». Під час заходу звучали 

розповіді про видатних музикантів, художників, митців нашого краю.  
 

13 травня у музеї Кароля Шимановського та Генріха Нейгауза відбувся 

захід «Музика – квіти - весна», під час якого були представлені: музична 

програма, вернісажі, екскурсії, відеопрезентації та спогади про відомих діячів. 
 

14 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Україна» - участь в обласних змаганнях зі спортивного 

орієнтування; ДЮК «Надія» - спортивно-розважальна програма «Сила та 

здоров’я» до Дня Матері.  

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера 

 
З 10 по 13 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 37 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів про порушення                                   

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

43 попередження. 
 

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради               А.Бондаренко 
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