
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
                          за  19 – 21 травня 2017 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
З 15 по 20 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1456 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2166 консультацій. 
 
З 15 по 19 травня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

допомоги –120 осіб. 
Направлено 269 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 
 
 

 З 15 по 19 травня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 29 громадян з питань: соціально-правового захисту               
дітей – 11; усиновлення  та опіки  - 8; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 2. 
Проведено  3 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. Під час рейдів складено 7 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та                        
12 актів обстеження у сім'ях опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 3-х судових засіданнях та у 

знайомстві 3-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновлювачами, батьками-вихователями. 
 

Діалог влади з народом 
 

19 травня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідали начальник відділу сім»ї та 

молоді Людмила Дорохіна, начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко та в.о. начальника  
управління Держпродспоживслужби у м.Кропивницькому Сергій Сидоренко. 

Посадовці відповіли на 4 дзвінки з питань: роботи  дитячих оздоровчих 

таборів, відпочинку в літній період біля відкритих водойм, надання 

роз»яснення стосовно харчових отруєнь  влітку та способів їх уникнення. 
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Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

18-19 травня в м. Львові проходив чемпіонат України зі стрільби 

кульової серед спортсменів із вадами слуху. Представники відділення 

інваспорту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

Сергій Фомін і Олександр Костик, яких тренує Олена Ібрагімова, завоювали                
7 нагород. Зокрема, Олександр Костик став чемпіоном України у стрільбі з 

пневматичної гвинтівки. Учениця реабілітаційної ДЮСШ «Інваспорт» Юлія 

Балацька тричі підіймалась на бронзову сходинку п’єдесталу. 
 
20 травня відбувся півмарафон «Kropyvnytskyi Half Marathon-2017». 

Програма спортивного свята включала забіги на 21 км, 10 км, 5км і коло 

здоров'я 2,8 км, а також дитячі старти на 100, 500, 1000 м. Перед стартом всі 

присутні виконали масову розминку. 
На старт легкоатлетичних забігів вийшли близько 200 містян та гостей 

із Києва, Кременчука, Горішніх Плавнів та інших міст України, серед яких 

були біля 50 дітей. Загалом свято спорту зібрало біля 500 шанувальників 

здорового способу життя. Поки учасники перегонів долали обрані дистанції, 

їх вболівальники мали змогу взяти участь у майстер-класах із самооборони, 

рукопашного бою, йоги, слеклайну, баланс-борду. Також проводився конкурс 

на визначення найактивнішої групи підтримки. 
Переможцями перегонів стали: на півмарафонській дистанції - Віктор 

Синчишин і Тетяна Король, у забігу на 10 км - Сергій Кушнір та Віта 

Осьмачко, на 5-кілометровій дистанції - Андрій Єрьоменко та Світлана 

Притуленко. Переможці та призери змагань нагороджені дипломами від 

обласної федерації легкої атлетики, медалями та призами від відділення                  
НОК України в Кіровоградській області, а всі учасники забігів отримали 

сертифікати від Національного олімпійського комітету України. 
 
20 травня на спортивному майданчику КДЮСШ № 2 відбувся фінал 

обласних змагань Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей 

«Олімпійське лелеченя» – «Olympic move UA». 
Захід проведено відділенням Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області, за сприяння відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради, управління освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, обласного відділення Олімпійської академії 

України та обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 
У змаганнях брали участь 10 команд загальноосвітніх навчальних 

закладів області – переможців районних та міських етапів «Олімпійського 

https://gre4ka.info/sport
https://gre4ka.info/sport/36429-na-start-kropyvnytskoho-miskoho-piv-marafonu-vyishly-ponad-150-uchasnykiv-foto-video
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лелеченяти», які представляли: Знам’янський, Олександрійський, 

Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський, Світловодський 

райони та міста Кропивницький і Олександрію. 
За підсумками всіх конкурсів, набравши найбільшу суму балів, 

переможцем ІІІ обласного етапу змагань «Олімпійське лелеченя» – «Olympic 
move UA» стала команда «Юний олімпієць» навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 
дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» з міста 

Кропивницького. Друге місце завоювали представники Маловисківського 

району. Третє місце виборола команда «Олімпік» ліцею № 17 м. Олександрії. 
За свою наполегливість і прагнення до перемоги всі команди-учасниці 

отримали від обласного відділення НОК України дипломи, спортивний 

інвентар та пам’ятні сувеніри.  
 
 20 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

виховні заходи:  ДЮК «Моноліт» - змагання з жиму лежачи; ДЮК «Мрія» - 
спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я»; ДЮК «Скіф» - 
розважально-пізнавальний захід до Дня Європи «Європа очима дітей». 
 

20 травня у м. Кропивницькому, на вулиці Дворцовій, вперше пройшов 

музичний фестиваль «День вуличної музики» (Street Musik Day). Захiд 

проводився на трьох локацiях, а саме: бiля краєзнавчого музею «Музейнi 
гостини», де виступали вихованці музичних шкіл мiста, міський професійний 

духовий оркестр та групи «Чорне Сяйво», «Ексампейя», «Сонце Чорнозем», 
«Скотч» та «Ефiр»; друга на майданчику пiд парасольками «Не поспiшай пiд 

парасольками», де грали гурти «Задзеркалля» (м. Кривий Рiг), «Босонiж», 
«Come Ua», «Ростислав Тетрiс», «Каменярi», «ТSA», «Десь Чули», «Well», 
«Tetrys». Третя локація була «Бiля трамваю», в районi пам'ятника першому 
трамваю, там для всіх присутніх грали бандуристи та виступали «Anatomy of 
Elements,» скрипалi, «Know How», «Malinkin», «Well» (м.Одеса), «Tetrys»                   
(м. Київ) та iнші.  

До Дня Європи 
 

19 травня в парку культури  і відпочинку «Ковалівський» відбувся 

фестиваль «Єврофест – 2017», в якому брали участь 14 євроклубів закладів 

освіти міста. 
Шкільні євроклуби презентували країни Європи, їх історію, самобутню  

національну культуру та кухню.  
 

21-22 травня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр» 
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проходив відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики, присвячений 

Дню Європи. У турнірі брали участь 115 гімнасток, у т. ч. 60 учениць 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Юні 

гімнастки даної спортивної школи завоювали 8 золотих, 8 срібних і                                     
10 бронзових нагород.  

 
До Дня науки 

 
  18 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко в приміщенні Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу вручив кращим представникам науковців 

вищих навчальних закладів міста відзнаки Кіровоградської міської ради та 

виконавчого комітету. 

До Дня пам»яті жертв політичних репресій 
 

19 травня керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Альвіна Бондаренко вручила матеріальну допомогу, по тисячі гривень, та 

продуктові пакети 12 членам Кропивницького міського товариства 

політв'язнів та репресованих. 
 

21 травня об 11.30 відбулися хода пам’яті від пров. Василівського до 

пам’ятного знака “Борцям за волю України — жертвам політичних репресій”, 

покладання квітів та мітинг біля зазначеного пам’ятного знака за участю 

керівництва області та міста, працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації, виконавчих органів міської ради, членів місцевих 

осередків політичних партій, громадських організацій. Загальна кількість 

учасників — до 200 осіб. 
Заходи завершилися панахидою, яку відслужив єпископ Кропивницький 

та Голованівський Марк. 
Цього дня було приспущено Державний Прапор України на будинках 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій міста. 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 
19 травня на площі перед міською радою відбувся  ярмарок з продажу  

продовольчих товарів, сувенірної продукції місцевого та вітчизняного 

виробництва, у якому брали  участь 28  суб'єктів господарювання міста. 
 
19  травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 
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населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  

патрульної поліції   проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  

торгівлі   по   вул. Преображенській (біля   ринку «Центральний»),                                  
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16).  

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

частково ліквідована.       
 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 15 по 19 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 44 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про порушення                                   

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

52 попередження. 
 

Охорона здоров»я 
 
19 травня в актовому залі КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» відбувся семінар для лікарів загальної мережі на тему: 

«Клініка, діагностика та диференційна діагностика візуальних форм раку, 

алгоритм дій лікаря при підозрі на рак» за участю міських позаштатних 

фахівців управління охорони здоров'я. 

19 травня у приміщенні міської ради  відбувся круглий стіл – 
перфоменс «Згадуємо померлих, нагадуємо як залишитись живим!», 

присвячений Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу, за 

участю представників Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», управління охорони 

здоров’я, відділу сім’ї   та молоді, управління освіти Кіровоградської міської 

ради, медичної громадськості, ЗМІ. 

 

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради               А.Бондаренко 
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