
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

      

    за 16 – 18  червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 12 по 16 червня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 30  громадянина з питань: 

- соціально-правового захисту дітей – 12; 

- усиновлення  та опіки - 6; 

          -   з майнових питань – 9; 

- визначення порядку зустрічей з дитиною – 3. 

 

        З 12 по 16 червня спеціалістами служби у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради проведено 2 профілактичні рейди, 

один з яких за участю працівників Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;  складено 6 актів обстеження 

умов проживання в сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

3 акти обстеження у сім'ях опікунів (піклувальників), 1 – у прийомній сім'ї. 

Спеціалісти служби приймали участь у 10 судових засіданнях  

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 4, усиновлення – 1, 

позбавлення батьківських прав – 4, про скасування рішення виконкому -1) та 

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

потенційними усиновлювачами, опікунами (піклувальниками). 
 

        З 12 по 16 червня до відділу соціальної підтримки населення звернулось 

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

81 особа; з питання підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 95  осіб. Направлено 158 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. 

  

        З 12 по 17 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

опрацьовано 1124 звернення від громадян та суб»єктів господарювання, 

надано 2064 консультації.   

 

16 червня на базі Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ в 

рамках урочистого закриття «Літньої школи - 2017» відбулась нарада з 

головами студпрофкомів та директорами студклубів вищих навчальних 

закладів міста. Молодіжні лідери ознайомились з досвідом проведення 

Літньої школи. 
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Діалог влади з народом 

        16 червня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «Гарячу лінію міського голови 

А.Райковича», відповідав міський голова  Андрій Райкович. 

        Андрій Павлович відповів на 19 дзвінків з питань: надання житла та 

виділення земельних ділянок учасникам АТО, невдоволення роботою 

керівників ЖЕО № 3 та ЖЕО № 4, ремонту покрівель будинків, 

асфальтування доріг міста, відновлення роботи ліфта та зовнішнього 

освітлення, заміни труб теплопостачання у будинку, покосу трави, 

кронування дерев, виходу на маршрути великогабаритних автобусів, надання 

матеріальної допомоги на лікування. 

 Мешканці багатоповерхівок по вулиці Полтавській висловили подяку 

міському голові  за облаштування дитячого майданчика. 

 За результатом розгляду звернень Андрій Райкович надав відповідні 

доручення керівникам виконавчих органів міської ради. Усі порушені 

питання взяті на контроль та три з них вирішені при спілкуванні.  
 

           

Події суспільно-політичного життя 

Освіта 

16 червня в рамках  проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України, 

за підтримки USAID, управлінням освіти Кіровоградської міської ради  на 

базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, проведено семінар для 

директорів, методистів позашкільних навчальних закладів та завідувачів 

центрів позашкільної освіти  міста  та області з проблеми: «Сьогодення та 

перспективи позашкільної освіти м. Кропивницького».  

 Керівники позашкільних навчальних закладів ознайомилися зі 

статистичними даними системи позашкільної освіти міста Кропивницького, 

досягненнями вихованців, учнів та слухачів, інноваційними технологіями, які 

використовуються під час навчально-виховного процесу. Під час семінару 

було проаналізовано роботу позашкільних навчальних закладів міста 

Кропивницького; переглянуто відеофільм з теми практикуму; 

проінформовано присутніх про роботу координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Кіровоградській 

міській раді; продемонстровані творчі надбання об’єднання хореографічних 

колективів «Сузір’я зразкових» та нові інтерактивні форми роботи з 

вихованцями; презентовано освітні проекти «Майбутній захисник України» 

та «Літня школа бізнес-лідерства».  
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        12-15 червня в м. Вінниця проводилася Універсіада України з 

велоспорту серед студентів. Змагання зібрали 40 учасників із 8 областей, які 

представляли 11 вищих навчальних закладів. 
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Кропивницькі спортсмени завоювали одну золоту медаль (Ксенія 

Федотова), 2 срібні та бронзову нагороду. В командному заліку наша 

команда стала срібним призером. 

        13-18 червня  в м. Дніпро відбувся чемпіонат України зі скелелазіння 

серед юнаків та юніорів (вид програми швидкість, трудність, болдеринг та 

багатоборство). У змаганнях взяли участь 394 найсильніших спортсменів  із 

11 регіонів. Нашу область представляли 8 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».  

Призерами чемпіонату стали: Ярослав Ткач (2 місце швидкість, 2 місце 

болдеринг,  2 місце багатоборство),  який здобув право виступати у складі 

збірної команди України на чемпіонаті світу у вересні 2017 року в Австрії; 

Данил Назаренко (2 місце швидкість); Діана Токар (3 місце  швидкість). У 

командному заліку серед регіонів Кіровоградська область посіла четверте 

місце. ьГотували спортсменів до змагань тренери Микола Побережець, 

Валентина Русінова, Олександр Колотуха, Андрій Чаковський. 

 

        14-16 червня в м. Харків проходив чемпіонат України з легкої атлетики 

серед юнаків та дівчат 2000 р. н. і молодших. У змаганнях взяли участь біля 

650 учасників із усіх регіонів України. Комунальний заклад «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» представляли 5 атлетів. Найкращий результат 

продемонстрував Олександр Васін, який в потрійному стрибку зайняв 5 місце 

з особистим рекордом 12 м. 57 см.  

 

16 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 1 – літературознавчий фреш «Квітка – найчарівніше творіння 

природи». Присутні мали змогу не тільки ознайомитись з квітковим 

багатством землі, а й з легендами, віршами, оповіданнями про квіти. Юні 

читачі приймали активну участь у вікторині «Відгадай загадку про квітку» та 

декламували вірші про них. Зацікавили бібліотекарі відвідувачів відео- 

фільмом «Голландія. Тисячі тюльпанів», завдяки якому всі поринули в країну 

тюльпанів, де ростуть сотні і навіть тисячі видів красивих квітів. По 

завершенню заходу, діти переглянули літературу з тематичної викладки «Про 

чарівний світ квітів».  

№ 13 – віртуальний віраж «Мультакадемія для малюків. Літо в 

бібліотеці». 

Діти передивились сучасні та старі мультиплікаційні фільми «Жив-був 

пес», «Малюк і Карлсон», «Пригоди кота Леопольда», «Котигорошко», 

«Дюймовочка» та інші. Малювали ілюстрації для мультфільмів, які хотілося 

б створити самим. Бібліотекарі познайомили читачів з книгами, за якими 

створювались мультфільми та провели з дітьми рольові ігри.  

№ 18 – бібліопрес «Про все цікаве на планеті читай в журналі і газеті!». 
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Бібліотекарі познайомили читачів з періодичними виданнями різного 

направлення і формату (суспільно-політичні, галузеві, розважальні та дитячі 

періодичні видання), а також переглянули сайти і програми для онлайн-

читання. 

 

17 червня у дворі багатоповерхівок по вулиці Полтавській за участю 

міського голови Андрія Райковича та заступника Наталії Дзюби відкрився 

новий ігровий дитячий майданчик, придбаний  за кошти міського бюджету та  

встановлений за допомогою  жителів багатоповерхівок. 

  Новенькі гірки, руколази та гойдалки з’явилися у дворі. На дитяче 

свято зібралася малеча разом зі своїми батьками. Для малюків підготували   

розважальну програму  та солодощі. 
 

17 червня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» в рамках 

проведення акції «Мистецькі вихідні» відбулася «мистецька субота» за 

участю художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна, літературно-

меморіального музею І. К. Карпенка-Карого та музею музичної культури             

ім. К. Шимановського. Під час проведення заходу відбулося експонування 

виставки «Калейдоскоп музейного життя» та пішохідна екскурсія 

«Єлисаветградське реальне училище: сторінки історії, видатні випускники». 

Також були презентовані малюнки на асфальті, де присутні проявляли свої 

вміння, творчість і фантазію і створювали неперевершені шедеври. 

Одночасно проводилися конкурси на знання та ерудицію підростаючого 

покоління про наше місто, його історію та видатних особистостей. 

 

 17 червня з площі перед будівлею Кіровоградської міської ради 

розпочалася екскурсія «Легендами нашого міста», яка включала в себе 

декілька найцікавіших локацій культурних надбань та історично цінних 

об'єктів міста. Екскурсію проводила екскурсовод-краєзнавець, головний 

зберігач фондів музею музичної культури ім. К. Шимановського, лауреат 

премії імені Ястребова Олена Класова, яка розповідала цікаві легенди різних 

часів існування нашого міста, а саме: «Легенду про скіфів», «Легенду про 

підземний хід», «Легенду про скриню Потьомкіна», «Легенду про золотий 

іконостас», «Легенду про підземного водовоза» тощо. З не меншою цікавістю 

присутні містяти слухали легенди і про кохання: «Легенду про художника і 

гімназистку» та «Легенду про жінок-шпигунок». 

 На завершення акції «Мистецькі вихідні» вже надвечір у парку 

культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся виступ міського 

професійного духового оркестру. 

 

         

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

          16 червня на площі перед будівлею міської ради відбувся літній 

ярмарок з продажу продовольчих товарів, фруктів, овочів  сувенірної 
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продукції та товарів декоративно-прикладного мистецтва місцевого та 

вітчизняного виробництва, у якому прийняли участь 32 суб’єкти 

господарювання міста. 

До професійних свят 

        16 червня, напередодні  Дня Медичного працівника, на площі перед 

будівлею міської ради пройшла медико – профілактична акція “Виїзна 

клініка”. 

Люди в білих халатах вийшли до людей, щоб закликати всіх дбайливо 

ставитися до власного здоров’я, продемонструвати доступність і 

оперативність сучасної діагностики, яка дозволяє вчасно виявити небезпечні 

хвороби і розпочати їх ефективне лікування. Безпосередньо в розгорнутому 

наметовому містечку у центрі міста кропивничани мали можливість пройти 

експрес-тестування на ВІЛ/СНІД, рівня цукру в крові, виміряти артеріальний 

тиск, перевірити зір, дізнатись про свої фізичні характеристики: вагу, зріст, 

отримати косультації від досвідчених терапевтів, педіатрів, кардіологів, 

дієтологів, окулістів, стоматологів, травматологів. До медичної акції 

долучилися і партнери медиків - волонтери КОВ ВБО “Всеукраїнська мережа 

людей, які живуть з ВІЛ” та представники Товариства Червоного Хреста 

України.  В рамках акції волонтери “Червоного хреста” вчили усіх охочих 

порядку надання екстренної долікарської допомоги. Медики не забули і про 

дітей – була створена ігрова зона, де вони можуть приміряти на себе фах 

лікаря. Головна мета акції – переконати людей у необхідності проходження 

профілактичних оглядів, - наголосила начальник управління охорони 

здоров’я Оксана Макарук. – Це був і залишається найдієвіший спосіб 

раннього виявлення захворювань. Які б реформи не здійснювалися в галузі 

охорони здоров’я, а точна і вчасна діагностика завжди буде основою 

ефективного лікування. Зробити акцію традиційною і щорічною пообіцяв 

журналістам міський голова Андрій Райкович. 

        16 червня відбувся ІІ етап конкурсу на отримання сучасних засобів 

навчання для оснащення навчальних закладів. У конкурсі взяли участь                  

18 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Переможці заходу отримають 

сучасні засоби навчання. 

 

Реагування на стихійну торгівлю 

        16 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради, спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради проведено рейдове відстеження території м. Кропивницького по              

вул. Космонавта Попова (біля зупинки транспорту «Ринок «Жемчуг»),            

вул. Космонавта Попова (біля ринку «Престиж»), вул. Бєляєва                            

(між буд. № 27,    к. 1 та 29, к. 1; біля буд. № 7, к. 3; буд. № 7, к. 2 ). 

 Громадянам, які здійснювали торгівлю в неустановленому місті було 

проведено   роз`яснювальну   роботу щодо адміністративної відповідальності 



 6 

(ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 

запропоновано перейти на територію ринків м. Кропивницького.  

 Спеціалістами спеціалізованої інспекції КМР складено 5 протоколів 

про адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення. Торгівля призупинена. 

 

Житлово-комунальна сфера 

        З 12 по 16 червня року працівниками спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради обстежено 42 вулицю, складено 31 протокол, 

виписано 47 попереджень. 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                               А.Бондаренко 
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