
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  07 – 09 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 03 по 08 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 752 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1895 консультацій. 

 

З 03 по 07 липня до відділу соціальної підтримки населення звернулася 

121 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                     

84 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 37 осіб. 

Направлено 225  письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 03 по 07 липня 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 – 11; 

усиновлення  та опіки  -16; з майнових питань – 9; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 6. 

Відбувся один профілактичний рейд,  складено 6 актів обстеження умов 

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

1 – у прийомній сім'ї.  

Спеціалісти служби брали участь у 11 судових засіданнях та у 

знайомстві 4-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновлювачами. 

 

07 липня під головуванням депутата Кіровоградської міської ради 

Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. Розглянуто                         

167 депутатських запитів. Погоджено надати допомогу 115 громадянам, 

відмовлено в наданні допомоги 2 громадянам, 50 заяв відправлено на 

доопрацювання. 

 

Діалог влади з народом 

 

07 липня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко. 
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 Посадовець відповів на 2 дзвінки з питань: розширення арки по                                            

вул. Миколи Левитського та розміщення у житловій квартирі приватної 

поліграфії. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 01 по 07 липня в м. Львові проходив відкритий чемпіонат України зі 

стрільби кульової. Змагання зібрали більше 350 спортсменів з усіх регіонів 

України. Кіровоградську область представляли 7 спортсменів, які є 

вихованцями комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

та обласної школи вищої спортивної майстерності.  

На турнірі вдало виступила майстер спорту України міжнародного класу 

Тетяна Селедцова, яка завоювала золоту медаль у стрільбі з малокаліберного 

пістолета, встановивши новий рекорд України (попередній рекорд України в 

лютому 2017 року встановлений цією ж спортсменкою). В цій же вправі 

кропивницька жіноча команда, за яку виступали Альона Шевченко, Тетяна 

Селедцова й Ангіліна Вовк, посіла п’яте місце. У парній стрільбі з 

пневматичного пістолета Тетяна Селедцова та Сергій Байталюк стали 

срібними призерами (Сергій виконав норматив майстра спорту України). 

Команда юнаків з м. Кропивницького у складі Юрія Беринді, Антона 

Поліщука та Сергія Байталюка посіла третє місце. 

 

З 05 по 08 липня на стадіоні «Зірка» проводився командний чемпіонат 

України з легкої атлетики серед дорослих спортсменів та командний 

чемпіонат України з легкої атлетики в багатоборстві. Змагання зібрали біля 

600 найсильніших атлетів з усіх регіонів України. Під час урочистого 

відкриття чемпіонату спортсменів привітали: перший заступник Міністра 

молоді та спорту України, віце-президент Національного олімпійського 

комітету України, Президент федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, 

голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, голова обласної 

ради Олександр Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович. 

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна                         

школа  № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

представляли 4 атлети. Найкращий результат продемонстрували Вiталiй 

Пархоменко, Євген Царенко та Олексiй Рiтов, які в складі збірної області 

посіли п’яте місце в естафетному бізі 4х100 м. 

 

З 07 по 09 липня в м. Харкові проходив юнацький Континентальний 

Кубок із волейболу пляжного. Це перший етап відбору на юнацькі Олімпійські 

ігри, які наступного року пройдуть в Буенос-Айресі.  

У групі «В» за дві путівки у юнаків і дівчат змагалися кращі пари Чехії, 

України, Бельгії, Данії та Азербайджану. Нашу країну на змаганнях 

представляли чемпіони України серед юнаків до 18 років, команда у складі 
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учня комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна             

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

Ігоря Свірідова та представника м. Рівного Владислава Павлюка, які 

завоювали золоті нагороди. В матчі за перше місце українські пляжники 

перемогли гостей з Чехії Жирі Седлака та Патріка Манаса - 2:0 (21:16, 21:19). 

Тренує волейболістів Маргарита Кольцова. 

 

07 липня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 – інформ-гід «Смачні» країни світу». Бібліотекарі подарували 

читачам подорож «кулінарними» країнами, де приготування їжі є мистецтвом 

і стилем життя. Запропоновані на викладці книги містили велику кількість 

рецептів найрізноманітніших страв, що дозволяють урізноманітнювати 

повсякденне і святкове меню родини з будь-яким достатком. Деякі 

користувачі поділилися і своїми смачними рецептами здорової їжі; 

№ 18 – пізнавальну гру «Німецька мова – цікава розмова». Бібліотекарі 

розповіли юним читачам про історію виникнення німецької мови. Запрошеним 

гостем стала педагог кафедри іноземних мов КНПУ  ім. В. Винниченка Олена 

Полюхович, яка надала багато цікавих і корисних порад читачам бібліотеки 

щодо вивчення німецької мови та провела пізнавальну гру.  

 

07 липня 20 дітей пільгових категорій м. Кропивницького відправилися 

на літній відпочинок до табору «Дружба» у селі Войнівка Олександрійського 

району. Путівки придбані за рахунок коштів міського бюджету.  

 

08 липня 30 дітей пільгових категорій м. Кропивницького відправилися 

на літній відпочинок до табору «Лісова пісня», який розташований у селі 

Оникієве Маловисківського району. Зміна триватиме 21 день, а всі витрати 

взяв на себе міський бюджет.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 07 липня на площі перед будинком міської ради відбувся   ярмарок з 

продажу  продовольчих товарів, сувенірної продукції місцевого та 

вітчизняного виробництва, у якому брали  участь   36  суб'єктів 

господарювання міста. 

 

 Житлово-комунальна сфера 

 

З 03 по 07 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 44 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 23 протоколи про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

47 попереджень. 
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Підприємництво 

 

 07 липня під головуванням заступника начальника управління 

економіки Аліни Пузакової відбулося засідання координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва. 

 Розглянуто питання: про  інвестиційний проект ФОП Куліш Н.В. 

«Обладнання овочесховища за сучасними технологіями»; про висунення 

кандидатур для нагородження з нагоди Дня підприємця. 

 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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