
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  02-05 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 29 травня по 03 червня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1075 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2029 консультацій. 

  

З 29 травня по 02 червня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 163 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 71 особа; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 92 особи. 

Направлено 69 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 29 травня по 02 червня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 42 громадянина з питань: соціально-правового захисту               

дітей – 20; усиновлення  та опіки  - 9; майнових питань – 10; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 3. 

Проведено    профілактичний рейд, за підсумками якого складено 2 акти 

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

обставинах, та 2 акти обстеження у сім'ях опікунів (піклувальників).  

 Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях та у 

знайомстві  дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,                   

з потенційними усиновлювачами.  

 

02 червня секретар міської ради Андрій Табалов провів нараду за  

участю академіка АБУ, радника Віце-прем’єр-міністра України з питань 

енергетики та екології Олександра Сігала, заступника начальника управління, 

начальника відділу комунальної теплоенергетики управління інженерних 

систем Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики 

Світлани Потапенко, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Мосіна,  начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка, 

представників теплопостачальних підприємств та житлово-експлуатаційних 

організацій міста з питання перспектив розвитку теплопостачання у                                  

м. Кропивницькому. 
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Олександр Мосін і Віктор Кухаренко презентували спеціалістам з Києва 

місцеві теплопостачальні комплекси та окреслили проблемні питання 

підприємств в процесі підготовки та проходження опалювального сезону. 

Гості ж надали рекомендації з розроблення ефективної схеми 

теплопостачання Кропивницького, підготовки регіональної програми 

модернізації систем теплопостачання та ознайомили з досвідом як 

централізації, так і децентралізації у сфері теплопостачання в населених 

пунктах України. 

Після наради її учасники відвідали кропивницькі теплогенеруючі 

підприємства ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та                                                    

КП “Теплоенергетик” й познайомилися з умовами їх роботи. 

  

Діалог влади з народом 

 

02 червня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав начальник управління розвитку 

транспорту та зв»язку Олександр Вергун. 

 Посадовець відповів на 6 дзвінків з питань роботи громадського 

транспорту. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

02 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 19 – авторський стріт-арт на асфальті крейдою «Бажають діти країні 

сонця й миру!». Святкове дійство розгорнулося біля стін                                             

бібліотеки. Малечу та дорослих чекала танцювальна вечірка на честь Короля 

савани, якого обирали серед жителів Африки. Гепарди, павичі, макаки, тигри, 

фламінго, змії та скорпіони – їх майстерно зіграли бібліотекарі та читачі 

книгозбірні, вихованці ДНЗ № 67 та школярі. Окрасою свята були танцювальні 

композиції від професійних колективів міста – «Конвалії», «Надії», 

«Карамелі» та «Mix of Steps». Близько 500-та глядачів зібрало цьогорічне 

масштабне для мікрорайону шоу.  

Після свята для дітей провели  майстер-клас хіп-хопери та брейк-

дансери школи «Mix of Steps»; 

№ 12 – літературно-розважальну «галявину» «Україно, я твоя 

краплинка». Для учнів перших класів школи «Вікторія – П» було 

запропоновано  захоплюючу подорож по сторінках улюблених книг, 

пізнавальні ігри, вікторини. Діти малювали на асфальті, співали пісні про 

дружбу. По закінченню заходу малята переглянули веселі мультфільми про 

книги та бібліотеку; 
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№ 5 – інтернет-канікули «Зелені свята – мозаїка народних звичаїв». 

Бібліотекарі запропонували присутнім читачам вікторину «Наші рослини», 

гру «Вода-суша» та ознайомили з оглядом літератури на книжковій виставці 

«Червень літо зарум’янив», яка знайомить з історією і традиціями святкування 

Трійці; 

№ 18 – літературну гру «Острів читання на планеті Літо». Біля виставки 

«Відпочинь з книгою» було влаштовано хіт-парад найчитаніших книг, 

знайомство із книжковими новинками та періодичними виданнями. 

Бібліотекарі провели літературну подорож «В читацький Всесвіт – світлий 

крок», гру-вікторину «Казка двері відкриває» тощо. 

 

 02 червня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулися 

урочистості з нагоди відзначення переможців художнього конкуру 

«Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря та  Міжнародного дня захисту 

дітей, який приурочено до 125-річчя з дня народження О.О.Осмьоркіна.

 Співорганізатором конкурсу є Кіровоградська обласна організація 

Національної спілки художників України та відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради. 

 Згідно з рішенням журі конкурсу переможцями стали 32 учасники, віком 

від 8-ми до 22-х років. Подяками відзначені 6 учасників, 1 гурток та усі 

викладачі й вихованці, які стали переможцями конкурсу.  

Переможці конкурсу були відзначені дипломами та заохочувальними 

призами. 

 

02-03 червня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Гірник» - екзамен з хореографії танцювального 

колективу «Аеліта»»; ДЮК  «Старт» – туристичний похід до Чорного лісу; 

ДЮК «Барс» – спортивне свято до Дня захисту дітей; ДЮК «Гірник» – 

відкрите заняття з  вокалу; ДЮК «Моноліт» – змагання з жиму лежачи;                              

ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я». 

 

03 червня в рамках культурно-мистецького проекту «Мистецькі 

вихідні» було проведено: IV щорічний «Кубок України на звання найбільш 

фізично підготовленої людини» (парк культури та відпочинку 

«Ковалівський»); пішу екскурсію по вулиці Дворцовій «Легендами нашого 

міста», яку проводила екскурсовод-краєзнавець, головний зберігач фондів 

музею музичної культури ім. К. Шимановського, лауреат премії імені 

Ястребова Олена Класова; концерт вихованців музичних шкіл № 2, 3 та виступ 

Кіровоградського міського професійного духового оркестру. 
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З 02 по 04 червня в м. Кропивницькому проходив відкритий командний 

чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе. Змагання проводилися 

серед юнаків та дівчат в індивідуальній і груповій гонках і гонці критеріум й 

зібрали 178 учасників із 23 команд.  

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

Назар Коношко став бронзовим призером в груповій гонці. В командному 

заліку велосипедистки даної спортивної школи Ангеліна Філєва, Надія Сокур, 

Ангеліна Ротт, Анастасія Харченко посіли третє місце. 

 

До Дня захисту дітей 

 

02 червня у кінотеатрі «Портал» для 350 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які проживають та виховуються в прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у сім’ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, було організовано перегляд мультфільму та пригощання 

морозивом.  

А 10 вихованців комунального закладу «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради відвідали майстер-клас у 

карамельній майстерні «Веселі карамелі». 

 

02 червня на спортивному майданчику по вулиці Луганській, 24, за 

ініціативи депутата Кіровоградської міської ради Вадима Дриги, 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 Дню захисту дітей.  

У змаганнях із дартсу, дуйболу, фрізбі, стрибках на скакалці, у 

футбольних і баскетбольних вправах брали участь 145 юних мешканців 

мікрорайону Никанорівка.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. Також усі учасники заходу 

отримали солодощі від депутата Кіровоградської міської ради Вадима Дриги. 

 

03 червня на спортивному майданчику по вулиці Кропивницького, 6, за 

ініціативи депутата Кіровоградської міської ради Сергія Бойка, 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 Дню захисту дітей.  
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Близько 70 дітей брали участь у спортивних конкурсах та перевірили 

свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. Найкращі юні 

спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради. Переможці та призери змагань отримали призи, 

а всі учасники заходу – солодощі від депутата Кіровоградської міської ради 

Сергія Бойка.  

 

04 червня громадською організацією «Кіровоградський клуб 

велолюбителів «Там-Де-Ми», за сприяння відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області на проспекті Винниченка 

проведено ХІ традиційний турнір з велоперегонів серед дітей «РоверОк», 

присвячений Дню захисту дітей. Під час урочистого відкриття змагань 

учасників та гостей велоперегонів привітали: заслужений майстер спорту 

України з велоспорту на треку, срібний призер XXVIІ літніх Олімпійських ігор 

2000 року в Сіднеї, представник НОК України Олександр Симоненко, 

президент клубу велолюбителів «Там-Де-Ми» Сергій Ларшин, заслужений 

майстер спорту України з велоспорту Юрій Симоненко. 

У змаганнях брали участь біля 100 юних велосипедистів від                                         

2-х до 12-ти років, а їх мами стали учасниками перегонів «Веломама».  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, медалями від обласного 

відділення НОК України, кубками і призами від спонсорів змагань.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

    02 червня на площі перед міською радою відбувся  передсвятковий 

ярмарок з продажу  продовольчих товарів, сувенірної продукції місцевого та 

вітчизняного  виробництва, у якому брали  участь   29  суб'єктів 

господарювання міста. 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 29 травня по 02 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 33 протоколи про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

54 попередження. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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