
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  01– 03 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 28 серпня по 01 вересня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 57 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 12 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 45 осіб. 

Направлено 63 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

 

 З 28 серпня по 01 вересня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 34 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей 

– 12; усиновлення  та опіки  - 10; майнових питань – 8, визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

Відбулося 2 профілактичні рейди за участю працівників Національної 

поліції, за підсумками яких складено 5 актів обстеження умов проживання у 

сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час рейду двох 

дітей вилучено з сім'ї та тимчасово влаштовано до Кіровоградської обласної 

лікарні. 

Працівники служби брали участь у знайомстві двох дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з потенційними усиновлювачами. 

 

01 вересня  під головування міського голови Андрія Райковича  

відбулося засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 На  розгляд членів  виконавчого  комітету  було  внесено  та  прийнято  

8 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Кіровоградської 

міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадян міста 

Кропивницького»; про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від                     

29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради». 
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Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

01 вересня у міській центральній бібліотеці проведено день знань 

«Україна – європейська держава». 

Під час проведення заходу бібліотекарі спілкувалися з юними читачами 

на тему любові до Батьківщини. Маленькі читачі натхненно розповідали 

віршики про Україну, розгадували українські народні загадки.  

Голосні читання книги Зірки Мензатюк «Зварю тобі борщику» 

ознайомили присутніх з традиційними українськими стравами. Бібліотекарі 

презентували книги з виставки «Українська хата – традиціями багата». 
 

З 24 серпня по 03 вересня в шаховому клубі «Біла тура» проходив 

шаховий турнір серед юнаків, чоловіків та ветеранів, присвячений                                       

26-й річниці незалежності України. У змаганнях брали участь 27 шахістів.  

У змаганні чоловіків перше місце посів Костянтин Криворог. Срібну 

медаль завоював Андрій Ломакін. Третє місце посів Станіслав Грищенко. 

Серед юнаків переміг Іван Ковальчук. Срібну медаль виборов Ілля Репецький. 

Третім став Антон Негрей. У змаганні ветеранів золоту медаль завоював 

Володимир Кеванашвілі. Друге місце посів Аркадій Аскері. Бронзовим 

призером став Василь Гуцало. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали подарунки 

від постійного спонсора шахових турнірів у нашому місті Антона 

Петушинського. 

 

З 30 серпня по 10 вересня в м. Інсбрук (Австрія) проходить чемпіонат 

світу зі скелелазіння серед юнаків, дівчат, юніорів та юніорок у програмі 

швидкість, трудність, болдеринг і багатоборство. У змаганнях беруть участь 

більше тисячі спортсменів із п’яти континентів світу, в тому числі збірна 

команда України у складі двадцяти трьох спортсменів. 

Кіровоградську область представляють три спортсмени - Ярослав Ткач, 

Єгор Шаповалов та Ніл Плохов, вихованці комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради», обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та ФСТ «Динамо».  

03 вересня проходили змагання на швидкість серед юнаків                                        

2001 – 2000 року народження, в яких брали участь 110 спортсменів. До десятки 

найсильніших скелелазів світу потрапив Ярослав Ткач, який в лазінні на 

швидкість у запеклій боротьбі посів сьоме місце. В подальшому ця група 
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юнаків у багатоборстві буде розігрувати 16 ліцензій на юнацькі олімпійські 

ігри 2018 року.  

 

02-03 вересня в м. Києві проходив Всеукраїнський турнір «Кубок 

Президента Асоціації пляжного гандболу України». У змаганнях брали участь 

10 колективів. Головний трофей завоювали спортсмени з команди «Портовик» 

Одеської області. Срібні нагороди вибороли гравці команди  «Легіон» з                            

м. Києва. Третє місце посіли гандболісти команди «Ятрань» з                                                   

м. Кропивницького. Тренує кропивницьких гандболістів В'ячеслав Гурський. 

 

До Дня знань 

 

01 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах міста відбулися 

урочисті лінійки з нагоди Дня знань. Перший дзвоник пролунав майже для               

24500 школярів.  

Керівництво міста відвідало навчальні заклади: „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання”, «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення», загальноосвітні школи № 10, 37, 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів „Мрія”, „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр „Лідер”.  

 

01 вересня у Кіровоградській обласній філармонії на святкування Дня 

знань та 25-річчя гімназії новітніх технологій навчання зібрались учні, 

випускники, викладачі та батьки. 

Міський голова Андрій Райкович привітав присутніх та вручив 

колективу грошовий сертифікат на 25 тис. грн. 

 

Діалог влади з народом 

 

01 вересня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав заступник начальника                               

КП «Житлово-експлуатаційна контора  № 9 Кіровоградської міської ради» 

Юрій Сидоренко. 

 Фахівець  відповів на 5 дзвінків стосовно ремонту покрівлі будинку, 

перенесення сміттєвих баків та  надав роз»яснення  щодо переходу будинку                        

з-під порядкування  ОСББ до ЖЕКу. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

01 вересня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та  спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради  

проведено  рейдове  відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по                        

вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”) та вул. Пашутінській. 

 В результаті рейдового відстеження несанкціонована торгівля 

призупинена. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ торгівлі 

на тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 28 серпня по 01 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

25 вулицях міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 15 попереджень. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 

 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

