
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  19 – 20 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 14 по 19 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1096 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1813 консультацій. 

 

З 14 по 19 серпня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

22  особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 84 особи. 

Направлено 159 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 14 по 19 серпня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 26 громадян з питань: соціально-правового захисту                       

дітей – 10; усиновлення  та опіки  - 14; майнових питань – 2.  

Відбулося 3 профілактичних рейди, два з яких за участю працівників 

Національної поліції. Складено 10 актів обстеження умов проживання у сім'ях, 

які опинилися у складних життєвих обставинах.  Під час рейду одну дитину, 

яка залишилась без батьківського піклування, вилучено та доставлено до 

дитячого будинку «Наш Дім». 

Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях,   одному 

знайомстві кандидатів в усиновлювачі та двох знайомствах прийомних батьків 

та батьків-вихователів з дітьми. 
 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 15 по 20 серпня в м. Харкові проходив чемпіонат України з боксу. 

Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

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

Аміна Булах стала переможницею змагань серед юніорок у ваговій категорії                     

до 57 кг. Тренують спортсменку Віктор Фесечко та Сергій Платонов. 

 

З 17 по 19 серпня на стадіоні «Зірка» проходив ХІІ традиційний турнір 

з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений 

пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу 
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«Зірка» Андрія Куценка. Учасниками цьогорічних змагань були чотири 

команди.  

За підсумками футбольних баталій на четвертому місці фінішувала 

команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Кіровоградської 

міської ради, бронзовими призерами стали юні футболісти збірної Черкаської 

області, срібні медалі завоювали юнаки кропивницької «Зірки» U-14, а 

переможцями турніру стали наймолодші учасники змагань, вихованці Вадима 

Даренка, із команди «Зірка» U-13 (м. Кропивницький). Також, були відзначені 

кращі гравці в кожному амплуа. Кращим воротарем визнано Дениса Вакулика 

(«Зірка» U-13), кращим нападником – Віталія Щербину («Зірка» U-14), 

кращим бомбардиром турніру став Максим Нетребенко із «Зірки» U-13. 

Під час урочистого закриття турніру начальник відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний 

подякував організаторам за проведення змагань на високому організаційному 

рівні та побажав юним футболістам наполегливості й удачі в досягненні ними 

найвищих футбольних вершин. Переможці та призери змагань нагороджені 

дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради, медалями 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області та кубками від футбольного клубу «Зірка». 

 
19 серпня відбувся мітинг-реквієм з нагоди відкриття меморіальної 

дошки та присвоєння вулиці міста імені Героя - прикордонника, кавалера 

ордену «За мужність» III ступеня (посмертно) Ростислава Черноморченка. 

Участь у мітингу брали: рідні та близькі прикордонника, голова 

Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко, голова 

Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко, секретар міської 

ради Андрій Табалов, учасники АТО, ветерани та військовослужбовці 

Держприкордонслужби, перший заступник Голови Держприкордонслужби 

України генерал-лейтенант Василь Серватюк, представник Адміністрації 

Держприкордонслужби України Каплун О.В., голова ветеранської організації 

Азово-Черноморського РУ ДПСУ капітан 1 рангу запасу Василь Перерва, 

представники силових і правоохоронних структур області та громадських 

організацій міста. 

 

19 серпня в рамках проекту «Мистецькі вихідні», започаткованого 

відділом культури і туризму Кіровоградської міської ради, проведено 

пізнавальну екскурсію «Легендами нашого міста» та концерт міського 

професійного духового оркестру у парку культури та відпочинку 

«Ковалівський». 

 

20 серпня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» в рамках 

проекту «Громадський бюджет» та  за підтримки відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради стартував один із проектів-переможців 
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«Кінотеатр під відкритим небом». Кінопоказ фільму «Вартові галактики» був 

безкоштовний, і його переглянули  близько 300 глядачів.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

  

19 серпня на площі Богдана Хмельницького відбувся передсвятковий, 

присвячений Дню незалежності України, ярмарок з продажу сільсько-

господарської продукції, продовольчих товарів, сувенірної продукції, товарів 

і предметів декоративно-прикладного мистецтва,  у якому брали  участь  

представники з районів області та 56  суб'єктів господарювання міста. 

 

19 серпня муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради,  управління 

Держпродспоживслужби, дільничного інспектора проведене рейдове  

відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   по   вулицях: Родимцева, 

Преображенській, Кропивницького, Полтавській, Шевченка, Короленка, 

Лісопарковій.   

 Спеціалістом спеціалізованої інспекції вручено 10 попереджень за 

торгівлю овочевою продукцією у невстановленому місці.      

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

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

запропоновано здійснювати торгівлю на ринках міста.  
 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 14 по 19 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 21 вулиці міста. 

За результатами рейдів складено 28 протоколів про порушення ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та виписано 33  попередження. 

 

 

 

Т.в.о. начальника організаційного відділу                     І.Штадченко                                                                                                                                                                                                                 

 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

