
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  21 – 23 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 17 по 22 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1055 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1881 консультацію. 

 

З 17 по 21 липня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

132 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                     

38 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 94 особи. 

Направлено 114  письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 17 по 21 липня на особистому прийомі у в.о. начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

було  29  громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; 

усиновлення  та опіки  - 6; з майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 3. 

Відбулося 2 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Складено 2 акти обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах,  та 2 – у сім'ях опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 13 судових засіданнях та у 

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

потенційними усиновлювачами. 
 

21 липня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання робочої групи з питання підготовки проекту нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Кропивницького.  

Члени робочої групи розглянули пропозиції виконавчих органів  міської 

ради до розділів проекту Статуту: І. Загальні положення, ІІ. Місцеве 

самоврядування в місті Кропивницькому, ІV. Органи і посадові особи 

місцевого самоврядування. Всього розглянуто і проголосовано 22 пропозиції. 

Наступне засідання робочої групи відбудеться 26 липня 2017 року. 

 

 21 липня під головуванням начальника управління економіки Андрія 

Паливоди відбулося перше засідання Координаційної ради з питань 

Громадського бюджету міста Кропивницького. Розглянуто пропозиції щодо 
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внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького.  
 

21 липня начальник управління економіки Андрій Паливода провів 

нараду з підприємцями міста щодо участі у виставці-презентації товарів 

місцевих товаровиробників «Зроблено у Кропивницькому» з нагоди 

святкування Дня міста.  

  

Діалог влади з народом 

 

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

на «гарячу лінію» міського голови відповідала керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко. 

 Посадовець відповіла на 6 питань, що стосуються приватизації 

земельної ділянки, накриття каналізаційних люків на прибудинковій території, 

відновлення водопостачання, прочищення дворової каналізації, відновлення 

асфальтного покриття та сплати боргів за житлово-комунальні послуги. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

21 липня у бібліотеці-філії № 1 Кіровоградської МЦБС був проведений 

захід – літературна композиція «У вирі мушкетерської слави». Читачам 

презентували книжкову виставку «Великий французький романіст і 

драматург», на якій були представлені найбільш відомі твори О. Дюма «Три 

мушкетери», «Двадцять років потому», «Королева Марго». З інформаційної 

хвилинки «10 цікавих фактів. Олександр Дюма» присутні отримали цікаву 

інформацію про життя письменника. Наприкінці заходу бібліотекарі провели 

бліц-опитування «Ваш улюблений роман О. Дюма».  

 

21-22 липня на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх спортсмени з міста 

Кропивницького завоювали 4 нагороди.  

У змаганнях зі стрільби кульової учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» Сергій Фомін під керівництвом 

Олени Ібрагімової виборов срібну медаль у стрільбі стоячи з малокаліберного 

пістолета на дистанції 25 метрів. 

У змаганнях із плавання кропивничанка Ірина Терещенко стала 

бронзовою призеркою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Ще 

дві бронзові медалі представниці нашого міста Ірина Терещенко та Дар'я 

Тарасенко здобули в жіночій естафеті 4х100 метрів вільним стилем. 

Тренує плавчинь заслужений тренер України Олена Кузніцова.  
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Загалом на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх протягом чотирьох 

змагальних днів спортсмени з м. Кропивницького завоювали вісім нагород:          

1 золоту, 3 срібних та 3 бронзових. 
 

З 17 по 23 липня в м. Чернівцях проводився чемпіонат України з боксу 

серед юніорів. У змаганнях брали участь 276 спортсменів із 24 команд. Учні 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Владислав 

Стась і Олег Мельниченко стали бронзовими призерами у своїх вагових 

категоріях.  

 

З 18 по 23 липня в м. Одесі відбувся ХХІ Міжнародний турнір з боксу 

класу «А» пам’яті Семена Трестіна. У змаганнях брали участь 108 спортсменів 

із України, Індії, Шрі-Ланки, Білорусі, Тунісу, Казахстану та інших країн. 

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

№ 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

Тамерлан Мірашов став переможцем змагань у ваговій категорії до 56 кг.  

Тренує боксера Віктор Фесечко. 

 

З 19 по 23 липня в м. Херсоні проходив чемпіонат України з волейболу 

пляжного серед юніорів до 20-ти років. Команда у складі 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 завоювала звання чемпіонів 

України. Інший вихованець кропивницької КДЮСШ № 3 Антон Матвєєв у 

парі з рівнянином Михайлом Свірідом посів четверте місце.  

Тренує кропивницьких волейболістів Маргарита Кольцова. 

Дані змагання були відбірковими для визначення кандидатів на участь у 

чемпіонаті Європи з волейболу пляжного серед юніорів до 20-ти років, що 

відбудеться у вересні в італійському місті Вулкано. 

 

З 20 по 23 липня в м. Хмельницькому проходив відкритий командний 

чемпіонат України з велоспорту на шосе, в якому брали участь                                             

117 спортсменів із 19 команд. Велосипедистки комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» Ангеліна Філева та Надія Сокур 

завоювали бронзові нагороди в командній гонці серед дівчат. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

21 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та міської дружини  

https://gre4ka.info/sport
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проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по                           

вул. Космонавта Попова, біля поліклініки та КРЕПу № 10. 

 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції  

складено  4  протоколи  за  статтею 152  Кодексу  України про  адміністративні  

правопорушення  (торгівля  бахчовими  та  овочами - 3 протоколи, 

непродовольчими товарами - 1 протокол) та вручено 10 попереджень щодо 

заборони торгівлі у невстановленому місці.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

  

Житлово-комунальна сфера 

 

З 17 по 21 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 49 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 36 протоколів про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

24 попередження. 

 

  . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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