
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  08 – 10 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 04 по 09 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1018 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2940 консультацій. 

 

З 04 по 08 вересня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 57 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 10 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 47 осіб. 

Направлено 63 письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям 

та установам. 

 

 З 04 по 08 вересня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 35 громадян з питань: соціально-правового захисту                         

дітей – 16; усиновлення  та опіки  - 11; майнових питань – 6, визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 2. 

Відбулося 3 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 3 акти 

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

обставинах. Працівники служби брали участь у 3-х судових засіданнях та  

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

з  кандидатами у батьки-вихователі. 

 

Діалог влади з народом 

 

08 вересня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 8 заявників з питань:  

землекористування, відновлення дорожнього покриття, перерархунку тарифів 

ЖЕО, демонтажу МАФу, благоустрою кладовища, прочишення зовнішніх 

каналізаційних колодязів, надання дозволу на відключення від 

централізованого опалення, виділення приміщення ОСББ, передачі 

домоволодіння у власність багатодітній родині. 

 

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

на «гарячу лінію» міського голови відповідала начальник КП ЖЕО № 4 

Людмила Запорожець. 
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 Керівник ЖЕО відповіла на 1 дзвінок щодо асфальтування  

прибудинкової території. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06-08 вересня в м. Очакові проходив чемпіонат України з боротьби 

дзюдо «Юний динамівець». Вихованець комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Ярослав Кожемякін завоював бронзову медаль 

серед юнаків 2001 р. н. 

 

08 вересня на стадіоні «Зірка» проходили обласні змагання серед дітей і 

юнацтва «Олімпіада Кіровоградщини», в яких брали участь представники                     

27 міст, районів та об’єднаних територіальних громад області, загалом                           

496 юних спортсменів. До програми змагань входили естафети з елементами 

футболу, баскетболу, легкої атлетики та змагання «Тато, мама, я – спортивна 

сім'я». 

В загальнокомандному заліку перемогу святкувала команда 

Олександрівського району. Срібні нагороди вибороли представники 

Бобринецької об’єднаної територіальної громади. Бронзовими призерами 

стали спортсмени Маловисківського району. 

По завершенні спортивних баталій відбулися урочистості з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і спорту України. У заході брали участь: 

голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, міський голова 

Андрій Райкович, секретар міської ради Андрій Табалов, начальник відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, 

заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації Уляна Соколенко, члени міської організації ветеранів 

фізичної культури, спорту та війни, тренери та учні дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста, спортивна громадськість. 

Почесні гості привітали з професійним святом і нагородили кращих 

представників спортивної галузі міста й області. Кращі спортсмени і тренери, 

ветерани спорту були нагороджені відзнаками обласної державної 

адміністрації, обласної ради, управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради. 

Також спортсменам вручили посвідчення майстрів спорту України.  

 

08-09 вересня в КДЮСШ № 3 проходив міський турнір з настільного 

тенісу серед юнаків та дівчат, присвячений Дню фізичної культури і спорту 
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України. У турнірі брали участь 32 юних тенісисти. Переможцями змагань 

стали Дмитро Андрусенко та Яна Маленко.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

09 вересня проведено відкриту першість комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» з баскетболу, присвячену Дню 

фізичної культури і спорту України. У турнірі зустрічались команди юнаків 

2003-2004 р. н. та 2001-2003 р. н.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу  фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

09 вересня в м. Кременчуці відбувся всеукраїнський турнір із боротьби 

дзюдо. У змаганнях брали участь 260 атлетів. Учні комунального закладу 

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

та спорту Кіровоградської міської ради» Антон Пільгуй і Володимир Рубченко 

стали бронзовими призерами змагань. Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 

09 вересня у бібліотеці-філії № 5 Кіровоградської МЦБС була проведена 

інформаційна година «Європа в часи Реформації» 

Бібліотекарі оформили книжкову викладку «Епоха Реформації», 

підготували огляд літератури з неї та провели бесіду «Європейська література 

і мистецтво під впливом Реформації». Присутні дізналися про економічний та 

суспільно-політичний стан у країнах Європи, що спричинив появу 

реформаторських ідей; про три основні напрямки Реформації; про 

найвідоміших діячів того часу, таких як М.Лютер, Ж.Кальвін, Г.Сковорода. 

 

09 вересня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» в рамках 

проекту «Громадський бюджет» за підтримки відділу культури і туризму 

продовжував роботу один із проектів-переможців «Кінотеатр під відкритим 

небом». Відбувся безкоштовний показ фільму «Достукатися до небес», на який 

прийшли майже  150 глядачів.  

 

06-10 вересня в м. Сумах відбувався етап чемпіонату України з 

велоспорту (крос-кантрі та маунтенбайк). Змагання зібрали 70 учасників із                   

11 команд. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Катерина Сокур завоювала срібну медаль, а її одноклубник 

Владислав Шутко посів третє місце. 
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08-10 вересня в м. Іллінці Вінницької області проводився Міжнародний 

турнір з боксу серед юніорів. Учень комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Владислав Стась завоював золоту медаль, а 

його одноклубник Денис Вітенко став срібним призером. Тренує юних 

боксерів Дмитро Березній. 

 

До Дня міста 

 

09 вересня в рамках святкування Дня міста відбулися заходи в 

мікрорайоні  Арнаутове. Тут містяни вже традиційно взяли участь у святі 

вулицi Iвана Микитенка.  Головним гостем був 88-рiчний син митця – Олег 

Іванович Микитенко. 

Урочистостi розпочалися з покладання квiтiв до меморiальної дошки 

письменника, що встановлена на будівлі ЗОШ № 33.  Вшанувати пам’ять 

видатного земляка цього дня прийшли секретар мiської ради Андрій Табалов, 

депутат мiської ради Вадим Дрига, голова обласної спiлки письменникiв 

Василь Бондар, заступник голови Подiльської районної у місті 

Кропивницькому ради Артем Постолатiй та небайдужі шанувальники 

української літератури. 

Продовжилося свято вулиці великою концертно-розважальною 

програмою на подвір’ї та стадіоні місцевої ЗОШ № 33. Місцеві господині 

напекли з такої нагоди різноманітних смаколиків і пригощали ними дітвору. 

Артем Постолатiй привiтав мешканцiв мiкрорайону з прийдешнім Днем 

міста та вручив подяку вiд районної ради депутату Дмитру Шаповалову, 

грамоту обласної ради – головi квартального комiтету № 4 Ларисi Бардаковiй, 

подарунок вiд Подiльської районної ради – Людмилi Березi. 

Син письменника подякував всім організаторам та учасникам дійства. 

Особливо відмітив, що це перший захід, на якому з такою щирою повагою й 

вдячністю згадали нелегке життя та реалістично-проблематичні твори                                                   

І. Микитенка. 

Мешканці мікрорайону, у свою чергу, висловили щиру подяку депутату 

міської ради  Вадиму Дризі, за підтримки якого і відбулося святкування. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

08 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. Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”).    
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 В результаті рейдового відстеження спеціалістом спецінспекції 

складено 4 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 10 попереджень про заборону несанкціонованої 

торгівлі.     

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 04 по 08 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 39 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 51 протокол про порушення                                 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

42 попередження. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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