
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  23 – 27 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 21 по 26 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 516 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1143 консультації. 

 

З 21 по 23 серпня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

10  осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 34 особи. 

Направлено 45 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 21 по 23 серпня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 17 громадян з питань: соціально-правового захисту                       

дітей – 6; усиновлення  та опіки  - 6; майнових питань – 5.  

Відбувся профілактичний рейд, за підсумками якого складено 1 акт 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів, піклувальників. 

Спеціалісти служби брали участь у 3 судових засіданнях. 

 

23 серпня під головуванням заступника голови комісії, директора 

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

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Розглянуті питання: про затвердження індивідуального плану -1; про 

реєстрацію кандидатів в усиновлювачі -1;  про доцільність усиновлення - 1; 

про встановлення опіки над майном, яке належить підопічній дитині -1; про 

влаштування дитини до дитячого будинку «Наш дім» -1; про повернення 

дитини з будинку дитини в сім’ю матері -1; про доцільність позбавлення 

батьківських прав - 6; про надання дозволів – 6; про визначення порядку участі 

у вихованні дитини - 2. 

 

 23 серпня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради відбулося 

засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  
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Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій – 21 

(призначено – 20); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                         

сім’ям - 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 13 (призначено – 11). 
 

23 серпня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуто 13 справ, що стосуються порушення ст.152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 6 справ закрито та 1 справу 

повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Кіровоградської 

міської ради.  
 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

24-25 серпня на тенісному корті стадіону ТДВ «М’ясокомбінат 

«Ятрань» проходила першість міста з тенісу серед дорослих у парному 

розряді.  

У змаганнях, організованих за сприяння відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради, брали участь 20 спортсменів. Перемогу 

в турнірі завоювали батько та син Сергій і Данило Михальченки.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради і медалями від організаторів 

турніру. Також усі учасники змагань отримали солодощі від фірми «Ласка». 

 

26 серпня, у рамках проведення в 2017 році Року Японії в Україні, 

бібліотека-філія № 19 МЦБС запросила читачів на майстер-клас з 

виготовлення японської ікебани «Застигла магія квітів».  

Бібліотекарі розповіли читачам про основні матеріали та правила 

складання ікебани. Під час майстер-класу діти переконалися, що зовсім не 

обов'язково використовувати для створення ікебани дорогі екзотичні квіти.  

 

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

проекту «Громадський бюджет» за підтримки відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради відбувся показ мультфільму «Вперед і вгору». 

 

До Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України 

 

23 серпня  секретар міської ради Андрій Табалов та заступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та 

Олександр Грабенко брали участь у покладанні квітів з нагоди Дня 

незалежності України до монумента Героям Майдану, меморіальних дощок                 
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Віктору Чміленку, Вячеславу Чорноволу, пам'ятника Т.Г. Шевченку та у 

церемонії підняття Державного Прапора України у сквері біля пам'ятника                      

Т.Г. Шевченку. 

 

23 серпня у міській раді відбулося вшанування пам’яті українських 

воїнів, які віддали життя за право свого народу жити у вільній, незалежній 

країні. 

На третьому поверсі у будинку міської ради облаштована Галерея 

Героїв, де і розпочалася зустріч керівництва міста з родинами загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної 

операції. 

Інсталяція складається із 182-х світлин загиблих Героїв АТО з усієї 

області та фотографій гарячих точок бойових дій, які стали символами 

героїзму наших воїнів: Донецький аеропорт, Дебальцеве, Савур Могила, 

Іловайськ… 

Ініціаторами створення Галереї Героїв стала міська організація 

захисників Вітчизни «Бойове братство», а міська влада підтримала таку 

важливу ініціативу. 

Предстaвники мiської влaди, вiйськовослужбовцi тa члени родин 

зaгиблих учaсникiв AТО у хвилині мовчання схилили голови 

перед  українськими Героями. 

Секретар міської ради Андрій Табалов вручив 52 родинам загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти у зоні АТО – мешканцям міста  

матеріальну допомогу від міської влади по 2 тис. грн кожній. 

По завершенні урочистостей їх учасники вирушили на міські цвинтарі, 

до місць поховання Героїв, де поклали на їх могили живі квіти та вшанували 

пам’ять хвилиною мовчання. 

 

23 серпня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» проведено 

спортивно-масовий захід, присвячений 26-й річниці незалежності України та 

Дню Державного Прапора України. Захід було організовано спільними 

зусиллями відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області. 

Юні спортсмени брали участь у змаганнях з шахів, шашок, дартсу, фрізбі, 

стрибків на скакалці та в спортивних конкурсах. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а переможці змагань 

отримали від приватного підприємця Олександра Прядуна квитки на 

відвідування атракціону «Мотузковий парк» у парку культури та відпочинку 

«Ковалівський». 
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23 серпня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 – відео-екскурсію «Вільна Україна». Всіх присутніх ознайомили з 

літературою, що була представлена на книжковій виставці-дайджесті «Будьмо 

разом, будьмо незалежними!»;  

№ 11 – свято національних символів «Краса і велич символів 

державних». Протягом дня звучали пісні про нашу рідну Батьківщину. 

Онлайн-вікторина «Україна - серцю рідна» надала юним читачам можливість 

перевірити свої знання з історії та географії нашої держави; 

№ 12 – свято національної гідності «Всім серцем любіть Україну свою». 

Діти більше дізналися про свою землю, мову, культуру, традиції та державні 

символи. Захід супроводжувався виконанням  патріотичних віршів та пісень; 

№ 5 – конкурс малюнків на асфальті «Це моя Україна». Учасники 

конкурсу - користувачі  бібліотекою різного віку, від дошкільників до 

дев’ятикласників. Ганок бібліотеки перетворився на вернісаж дитячих 

шедеврів, де зображені дитячі мрії про рідну домівку, мир, Україну;  

№ 8 – ігри патріотів «Україна – рідний серцю край». Інформ-хвилинка 

«Історія незалежності України» ознайомила присутніх з цікавими фактами з 

історії нашої Батьківщини. Конкурс «Склади країну – Україну» нагадав про 

географічні межі областей. Діти активно брали участь у фотовікторині 

«Запорожці – захисники Вітчизни» та ділилася своїми враженнями від 

перегляду відеофільму «Україна. Становлення нації»; 

№ 15 – дискусійну годину «Патріотизм – мода чи самосвідомість нації». 

Відповіді на це та інші питання дискусії та результати анкетування, яке 

проводилось протягом тижня, показали, що читачі є щирими патріотами 

України, поважають народні звичаї, люблять рідну природу та пишаються, що 

є громадянами незалежної України; 

№ 4 – історичний пазл «Кольори, що дають надію». Усі присутні мали 

змогу збагатити свої знання з історії рідної країни. Ведучі розповіли читачам 

про історію державного прапора, усі разом переглянули слайд-презентацію 

«Фотолітопис незалежності України 1991-2017», в пам'ять про загиблих воїнів 

– захисників України була оголошена хвилина мовчання. Бібліотекар 

читального залу провела огляд книжкової виставки «Герої твої, Україно». 

Захід супроводжувався ліричними віршами українських поетів та піснями про 

Україну; 

№ 18 – подорож книжковою виставкою «Героїчна Україна – від 

минулого до сьогодення». Учасники подорожі переглядали нову літературу з 

історії, культури, народознавства та щодо останніх подій в Україні.  

 

24 серпня  секретар міської ради Андрій Табалов брав участь у церемонії  

покладання квітів до пам’ятного знака загиблим воїнам – спецпризначенцям у 

парку культури та відпочинку «Ковалівський» та урочистостях з нагоди                      

26-ї річниці незалежності Україні на Театральній площі, організованих 

Кіровоградською обласною державною адміністрацією та обласною радою.  



5 

 

 

24 серпня на площі перед міською радою відбулися урочистості з нагоди 

26-ї річниці незалежності України, в яких брали участь: секретар міської ради 

Андрій Табалов, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та Олександр Грабенко, почесні громадяни 

міста, представники громади та інші. 

Вихованці народного хореографічного ансамблю “Світанок” у вихорі 

танцю презентували квітучу вишивану карту нашої держави. Саме тут навесні, 

під час святкування Дня вишиванки, за ініціативою міського голови Андрія 

Райковича була започаткована акція «Вишивана Україна». 

Кращих з кращих мешканців Кропивницького, керівників промислових 

підприємств, лідерів громадських організацій, ветеранів, учасників АТО, 

волонтерів, які відстоювали і сьогодні продовжують відстоювати незалежність 

рідної землі, сумлінно трудяться задля блага громади нагороджено почесними 

відзнаками обласної ради, облдержадміністрації, міської ради та її 

виконавчого комітету. 

По завершенні урочистостей відбувся традиційний “Фестиваль 

українських смаколиків”, за участі дошкільних навчальних закладів, 

активістів квартальних комітетів Фортечного і Подільського районів, 

народних умільців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.  

 

24 серпня у Кіровоградському академічному обласному музично-

драматичному театрі ім. М.Л. Кропивницького відбувся святковий концерт 

міського професійного духового оркестру з нагоди Дня незалежності України. 

Під час концерту звучали класичні композиції у виконанні професійних 

музикантів та солістів оркестру. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

З 21 по 23 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 12 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 14 протоколів про порушення ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                                  

21  попередження. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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