
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

         за 09 – 11 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

        09 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності.  На засіданні комісії були присутні заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., депутати міської 

ради, керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів 

масової інформації. 

        Розглянуті питання: про підтримку участі КП ,,Теплоенергетик” у 

проекті ,,Програма розвитку муніципальної інфраструктури України; про 

затвердження акта приймання-передачі майна з балансу пологового будинку 

№ 2 ім. ,,Святої Анни” на баланс пологового будинку № 1; про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 716  

,,Про надання згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних станцій 

із комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської 

області”; про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади                               

м. Кропивницького та право власності на які підлягає державній реєстрації; 

про розгляд пропозицій щодо включення до Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства                              

м. Кропивницького на 2017-2021 року; про виділення фінансової допомоги 

КП ,,Теплоенергетик”; про виділення коштів на ремонт покрівлі після 

пожежі.   

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 05 по 09 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було 43  громадянина з питань: 

- соціально-правового захисту дітей – 14; 

- усиновлення  та опіки - 13; 

          -   з майнових питань – 9; 

- визначення порядку зустрічей з дитиною – 7. 
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         З 05 по 09 червня спеціалістами служби у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради проведено 3 профілактичні рейди; 

складено 11 актів обстеження умов проживання в сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Спеціалісти служби приймали участь у                 

8 судових засіданнях (кримінальні справи відносно неповнолітніх – 2;  

позбавлення батьківських прав – 2; усиновлення – 4; визначення місця 

проживання – 1). Також працівники служби приймали участь у знайомстві           

3-х дітей-ситіт, дітей, позбавлених батьківського піклування з потенційними 

усиновлювачами, опікунами (піклувальниками). 
 

         З 05 по 09 червня до відділу соціальної підтримки населення звернулось 

149  осіб: з питання  надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –  

41 особа; з питання підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 108  осіб. Направлено 52 письмові відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям та установам.  

  

        З 06 по 10 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

опрацьовано 1024 звернень від громадян та суб»єктів господарювання, 

надано 1682 консультації.   

  

Діалог влади з народом 

         09 червня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «Гарячу лінію міського голови 

А.Райковича» відповідав начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Сергій Горбовський. 

        Посадовець відповів на 4 дзвінка та надав вичерпні відповіді з питань 

несанкціонованої виносної торгівлі у м.Кропивницькому, пільгових цін на 

хліб та реалізації неякісного насіння. 
                                           

   

Події суспільно-політичного життя 

 

        09 червня в приміщенні Кіровоградського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького 

відбулася церемонія нагородження орденом “Народний Герой України”. 

        У заході взяли участь керівництво області та міста, військовослужбовці, 

учасники АТО, родини загиблих учасників АТО, волонтери, представники 

громадськості. Народні ордени отримали 14 учасників АТО, з низ четверо 

отримали народне визнання посмертно.   

        Учасники урочистостей вшанували пам’ять загиблих українських воїнів 

хвилиною мовчання. 
 

        09 червня в актовій залі Центральноукраїнського національного  

технічного університету відбулися урочистості з нагоди 50-річчя від дня 

створення факультету сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ.  
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        За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для 

регіону, значні досягнення у науковій та педагогічній діяльності, високий 

професіоналізм заступник  міського голови з питань виконавчих органів ради 

Наталія  Дзюби вручила Подяки Кіровоградської міської ради та виконавчого 

комітету Медведєвій Ользі Володимирівні – завідувачу кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища ЦНТУ, кандидату біологічних наук, 

доценту та Миценку Валерію Івановичу – завідувачу кафедри іноземних мов 

ЦНТУ, кандидату педагогічних наук, доценту. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        02-11 червня в шаховому клубі «Біла тура» проходила відкрита першість 

КДЮСШ № 1 з шахів, у якій взяли участь 24 шахісти. У загальному турнірі 

перше місце завоював Андрій Ломакін, срібну медаль виборов Анатолій 

Голодаєв, третім став Станіслав Грищенко. Серед юнаків переміг Іван 

Ковальчук, на другому місці завершив змагання Костянтин Криворог, 

бронзову медаль виборов Роман Кузенний. У турнірі ветеранів перше місце 

завоював Аркадій Аскері, срібну медаль виборов Олександр Савченко, третім 

став Василь Гуцало. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також 

отримали подарунки від постійного спонсора шахових турнірів у нашому 

місті Антона Петушинського. 

 

        06-11 червня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився всеукраїнський турнір з боксу, 

присвячений пам’яті Заслуженого тренера України Віктора Павловича 

Зверєва. Турнір організовано за співпраці обласної федерації боксу, відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області. 

У змаганнях взяли участь 67 спортсменів із 18 регіонів України , у т. ч. 11 

боксерів із міста Кропивницького. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» Тамерлан Мірашов, Ігор 

Гончаренко, Тимур Балаєв стали бронзовими призерами змагань. 

 

        10-11 червня в м. Запоріжжя проходив всеукраїнський турнір із 

художньої гімнастики. У змаганнях брали участь 267 спортсменок,                         

у тому числі 11 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Учениці даної спортивної школи Ганна 

Присяч, Аліса Кобилянська та Ганна Безверха завоювали золоті медалі. 

 

        11 червня на картинговій трасі центру «Каскад» проведено відкриту 

першість КДЮСШ № 1 з велоспорту. Учасниками змагань стали 68 юних 

велосипедистів. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами 
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відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, медалями, 

кубками та призами від відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області. Тренує гімнасток Яна Прокопенко. 

 

Питання соціально-економічного стану 

 10 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали мешканця міста Волчека Антона Філатовича 

зі 101-ю річницею від дня народження  та вручили  кошти в розмірі 1000 грн, 

цінний подарунок та квіти. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                               А.Бондаренко 
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