
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  23-25 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 19 по 24 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1250 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2003 консультації. 

 

З 19 по 23 червня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

38 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 95 осіб. 

Направлено 61 письмову відповідь депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

 

 З 19 по 23 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 – 14; усиновлення  та опіки  - 15; майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 5. 

Проведено   3  профілактичних рейди, за підсумками яких складено                         

10 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 10 актів обстеження у сім'ях опікунів 

(піклувальників).  

 Спеціалісти служби брали участь у 6 судових засіданнях та були 

присутні при  вибутті 4-х дітей з центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей до сімейних форм виховання. 

 

Діалог влади з народом 

 

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

на «гарячу лінію» міського голови, відповідав секретар міської ради Андрій 

Табалов. 

 Посадовець відповів на 8 дзвінків з питань: житлово-комунального 

господарства, надання дозволу на встановлення автономного опалення в 

квартирі, некоректної поведінки водіїв маршрутних таксі та надання 

роз»яснень щодо подальшого існування кібернетико-технічного коледжу.   
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

23 червня з нагоди Міжнародного Олімпійського дня на факультеті 

фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка було урочисто відкрито перший в 

області кабінет олімпійського і професійного спорту. Проект реалізовано 

завдяки співпраці педагогічного університету, обласного відділення 

Олімпійської академії України та обласного відділення НОК України. 

Учасників урочистого заходу привітали: проректор з науково-

педагогічної роботи ЦНТУ Євген Клоц, голова відділення Національного 

Олімпійського Комітету України в Кіровоградській області Олександр 

Кузьмін, начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради Сергій Колодяжний, заступник начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Уляна Соколенко, 

срібний призер ХХVІІ Олімпійських ігор з велоспорту на треку Олександр 

Симоненко, завідувач кафедри теорії та методики олімпійського і 

професійного спорту Сергій Бондаренко. 

Керівник обласного відділення Олімпійської академії України Сергій 

Воропай прочитав для присутніх на урочистостях цікаву лекцію з дослідження 

історії Олімпійського руху на Кіровоградщині. 

 

23 червня в м. Кропивницькому організовано урочисту зустріч 

учасникiв мiжнародної факельної естафети «Всесвiтнiй бiг заради гармонії». 

Начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 

Сергій Колодяжний, вихованці СДЮСШОР «Надiя», спортивна громадськість 

міста гостинно зустріли атлетів-аматорів хлібом-сіллю. Юні спортсмени 

Кропивницького разом з гостями вивчили девіз та гімн проекту, виконали 

руханку. Також кожен бажаючий на згадку про зустріч зміг потримати в своїх 

руках символ гармонії та єднання – палаючий факел, який бігуни передають 

один одному протягом всього маршруту естафети.  

Загалом під час проведення естафети в Україні заплановано подолати 

біля 900 км протягом 11 днів. Фінішують атлети 28 червня в Сумах. 

 

23 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» проведено спортивно-

масові заходи, присвячені Дню молоді та Дню Конституції України.                                         

У змаганнях із дартсу, фрізбі, обертанні обруча, спортивних конкурсах брали 

участь біля 90 юних мешканців мікрорайону Никанорівка. 
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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. 

 

З 22 по 24 червня в м. Кропивницькому проводився VIII етап чемпіонату 

України та ІV етап Кубку України з велоспорту (маунтенбайк). Змагання 

зібрали 120 учасників із 18 команд.  

Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

завоювали одну золоту та 6 срібних нагород. 

 

З 22 по 25 червня в м. Кременчуці проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед школярів. У змаганнях брали участь 243 спортсмени із             

8 регіонів України. Нашу область представляли 13 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.  

Звання абсолютного чемпіона в лазінні на швидкість, трудність і в 

багатоборстві серед юнаків 2000-2001 р. н. завоював Ярослав Ткач. 

Переможцями та призерами чемпіонату стали: Валерія Гончарук, Єгор 

Шаповалов, Ніл Плохов, Єгор Ніколаєв, Дмитро Сисоєв, які загалом вибороли 

5 золотих, 5 срібних і одну бронзову нагороди. До десятки найсильніших 

скелелазів України потрапили: Єгор Власов, Роман Ковальчук, Альбіна 

Петюренко, Олександр Чумак, Олександр Довгань. 

У командному заліку Кіровоградська область посіла друге місце.  

Готували спортсменів до змагань тренери Микола Побережець, 

Валентина Русінова, Сергій Побережець. 

 

23-24 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 8 – показ інформаційних відеороликів «Для чого Україні вступ до 

НАТО?». Користувачі бібліотеки переглянули відеоролики про 

співробітництво НАТО і України та поділилися своїми думками щодо 

сучасного суспільно-політичного життя країни; 

№ 12 – калейдоскоп цікавих фактів «Український шлях до Конституції». 

Бібліотекарі коротко ознайомили дітей з історією створення Північно-

Атлантичного Альянсу та запропонували переглянути відео роботи учасників 

Всеукраїнського конкурсу «Україна та НАТО: сучасний погляд української 

молоді».  
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Також в рамках акції «Читай, я буду слухати» вчителька ЗОШ № 13 

Лариса Руденко презентувала своїм вихованцям книгу Тетяни Майданович 

«Країна Українія» з віршами для дітей молодшого шкільного віку; 

№ 18 – інформаційний діалог «Події, що змінили долю України». 

Бібліотекарі провели коментований огляд виставки та обговорили з 

присутніми проблему та причини революцій в 1917-1920 роках в роботах 

видатних лідерів української революції М. Грушевського, В. Винниченка,                

П. Христюка та події, які змінили долю України; 

№ 10 - інтелектуальну гру «Конституція України – основний закон 

нашого життя». 

 

До Дня молоді 

 

23 червня у приміщені Кіровоградської міської ради за участю міського 

голови Андрія Райковича, секретаря міської ради Андрія Табалова та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталії Дзюби відбулась урочиста зустріч з молоддю м. Кропивницького.                          

Андрій Райкович та Андрій Табалов привітали усіх присутніх з Днем молоді й 

вручили дипломи та відзнаки переможцям міського конкурсу «Молода 

людина року – 2017» й Подяки Кіровоградської міської ради та виконавчого 

комітету активній молоді нашого міста. 

 

24 червня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради і міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» проведено спортивно-масові заходи, присвячені Дню молоді 

та Дню Конституції України. У спортивних змаганнях брали участь  45 юних 

спортсменів.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

25 червня в парку культури і відпочинку «Ковалівський» за участю 

молодих виконавців м. Кропивницького відбулась урочиста святкова 

програма з нагоди Дня молоді. Зі святом усіх присутніх привітала начальник 

відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради Людмила Дорохіна. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

          23 червня на площі перед міською радою з нагоди Дня Конституції 

України відбувся літній ярмарок з продажу продовольчих товарів, фруктів, 



5 
 

овочів,  сувенірної продукції та товарів декоративно-прикладного мистецтва, 

у якому брали участь 32 суб’єкти господарювання міста. 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 19 по 23 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 48 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 34 протоколи про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

49 попереджень. 

 

Освіта 
 

23 червня в молодіжному клубі «Провокатор» відбулося підведення 

підсумків та вручення нагород учасникам «літньої школи бізнес-лідерства». 

На заході були присутні: секретар міської ради Андрій Табалов, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Наталія  Дзюба, начальник управління освіти Лариса Костенко, президент 

регіональної торгово-промислової палати Ірина Саєнко, начальник 

регіонального відділення банку «Південний» Алла Гайдерова, керівник 

швейного підприємства «Мрія» Інна Чижик, кандидат економічних наук, 

викладач КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, генеральний директор Компанії 

інтелектуальних технологій «КІНТ» Віталій Паздрій  Ярославович, керівники 

навчальних закладів, бізнес-тренери. 

За результатами змагань учасникам вручено грамоти та подяки 

управління освіти міської ради,  сертифікати на суму 10 000 грн  згідно з 

критеріями змагань, а також сертифікати на грошову винагороду бізнес-

тренерам та керівникам команд.  

 

23 червня на базі комунального закладу «Дитячий будинок «Барвінок» - 

дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1» начальник 

управління освіти Лариса Костенко провела нараду з керівниками дошкільних 

навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про організацію обліку дітей дошкільного віку; про 

складання попередньої комплектації дошкільних навчальних закладів. 

 

23 червня проведено колегію управління освіти міської ради.   

Розглянуто питання: про підсумки проведення атестації педагогічних 

працівників міста у 2016/2017 навчальному році; про стан військово-

патріотичного  виховання  школярів  у загальноосвітніх та позашкільних 

закладах освіти міста відповідно до Стратегії національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки; про підсумки державної 

атестації закладів освіти міста у І півріччі 2017 року та усунення недоліків, 
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виявлених в ході атестації; про стан забезпечення умов для здобуття повної 

загальної середньої освіти в індивідуальній та екстернатній формах навчання 

у місті, співпрацю із закладами охорони здоров’я щодо оформлення 

індивідуального навчання; про наслідки комплексних перевірок закладів 

освіти міста у 2016/2017 навчальному році.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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