
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  15 – 17 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

        15 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Максима Линченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

На засіданні постійної комісії були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

Розглянуто такі питання: про затвердження Положення про відзнаку міської 

ради та виконавчого комітету м. Кропивницького ,,За заслуги” І, ІІ ступенів”; 

про найменування провулків; про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 листопада 2016 року № 600 ,,Про перейменування вулиці 

Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому товаристві 

,,Червона зірка”; про започаткування трьох міських премій в галузі культури; 

про затвердження Статуту комунального підприємства «РЕДАКЦІЯ 

ВІСНИКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА» у 

новій редакції; про надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у 

проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку; про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 

,,Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кіровограді на 2016-2020 роки”; про затвердження Плану діяльності 

Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2018 рік”; про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі 

зміною географічних назв. 

 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  З 11 по 15 вересня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради  прийнято 39  громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 14; усиновлення та опіки  - 9;  з майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 8. 

У рамках Всеукраїнського рейду «Урок»  15 дітям,  які проживають у 

сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, роздано 

першочергове шкільне приладдя.  
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Спеціалісти служби приймали участь у 7 судових засіданнях  

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 3, позбавлення батьківських 

прав – 3; усиновлення - 1) та  у знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з батьками-вихователями. 
 

Діалог влади з народом 

15 вересня на «гарячій лінії» міського голови чергувала головний 

інженер ЖЕО № 1 Іванченко Н.Ю. Фахівець  відповіла на дзвінок стосовно 

ремонту під'їзду та покрівлі будинку. 

 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        15 вересня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 13 – бесіда «Що я можу зробити, щоб зберегти енергію?» Метою 

заходу було привернути увагу користувачів до проблем використання енергії, 

економії електроенергії. Бібліотекарі провели інформаційну хвилинку 

«Цікаві факти з енергозбереження», вікторину «Електроерудит» та 

підсумкову бесіду на тему: «Електрозбереження». 

 

        16 вересня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 1 – день відкритих дверей «Читайте з нами! Читайте у нас!». 

Відвідувачі цього дня мали змогу безкоштовно записатися до бібліотеки, 

боржники повернути книги без пені. Бібліотекарі проводили презентації  

книжкових виставок – «Джерела знань про рідний край», «Поетичний 

Кропивницький», що містять багато цікавої інформації.   

№ 2 – день відкритих дверей «На гостину до бібліотеки». 

Протягом дня відбулися огляди нової літератури, екскурсії-

ознайомлення з відділами та інформаційними послугами  бібліотеки. В 

читальному залі користувачі ознайомились з книжковою виставкою «Мій 

край – моя історія жива», а також виставкою-валізою «Книжкові новинки 

2017», що включала цікаві книжкові новинки сучасної української 

літератури, які є у фонді бібліотеки.  

На ганку бібліотеки бажаючі мали змогу почитати періодичні видання, 

які отримує бібліотека, а також взяти участь у віртуальній топології «Спіраль 

часу», присвяченій театральному життю Кіровоградщини від  середини              

ХІХ століття до сьогодення. 

№ 8 – бібліотечний бульвар «Читання – стиль життя». 

По провулку «Інформаційному» проходили екскурсії, а на алеї 

Каталогів і картотек знайомили з довідково-бібліографічним апаратом 

бібліотеки. Площа Читальна розкривала перед відвідувачами всі книжкові 

багатства книгозбірні. Станція Електронна відкривала шлях до всесвітньої 

мережі Інтернет. Книжкова виставка «Яскравий настрій» була створена, щоб 
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за допомогою книг викликати позитивні емоції у гостей бібліотеки під час 

осінньої непогоди. Різноманітні розваги: конкурси, ігри, відеовікторини 

створили легку, піднесену атмосферу.  

№ 5 – день наукової книги «Ми новенькі! Будемо знайомі!». 

Учасники заходу багато цікавого і корисного дізналися про бібліотеку, 

познайомилися з виставками, цікавими книгами, також всі бажаючі брали 

участь в різноманітних вікторинах, іграх та конкурсах. Бібліотекар Оксана 

Чернецька розповіла читачам про бібліотеку, порівняла бібліотеки минулого  

і теперішнього часу. В цьому їй допомогли картини відомих художників і 

сучасні фотографії. В цей день  зібралися найкращі, ті, хто прочитали 

найбільшу кількість книжок. Підтримати своїх читаючих дітей прийшли 

також мами, татусі та бабусі. Адже діти, що читають – майбутнє України. 

№ 2 – віртуальна топологія «Спіраль часу». 

Присутні познайомились з бібліотекою, її історією, згадали бібліотекарів, 

що працювали в філії. Були проведені вікторина «Що ти знаєш про нашу 

бібліотеку», подорож екскурсія «До тебе промовляє книжкова виставка» та 

книжковий розвал «Я книга новенька, для тебе цікавенька». Протягом дня 

бібліотекарі разом з користувачами передивились відеофільми, створені 

колективом.  

№ 10 – літературна експедиція «Легенди рідного краю». 

Цього дня наймолодші відвідувачі побували у гостях у Добрячка. Який 

розповів дітям про виникнення першої книги та бережливе ставлення до неї. 

Також відбувся бібліотечний урок «Бібліотека – цілий Всесвіт», на якому 

учні старших класів ознайомилися із каталогами та навчились користуватися 

ними. А учні 4-5 класів за допомогою бібліографічної пізнавально–

розважальної гри «Казкові герої планети Мунтляндії» помандрували до 

казкових героїв  мультфільмів та книжок. 

Під час літературної експедиції «Легенди рідного краю» були наведені 

найцікавіші факти, сказані найкращі слова про наш край. Експедиція 

відбулася, тому що учасники заходу знають та вивчають легенди рідного 

краю.  

  

        15-16 вересня на території комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» відділ 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, Кіровоградський 

обласний альпіністський центр Федерації альпінізму і скелелазіння України 

та відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області з нагоди Дня міста провели  відкритий чемпіонат 

міста Кропивницького та чемпіонат Кіровоградської області зі скелелазіння      

в програмі швидкість серед юнаків та дівчат, чоловіків та жінок. В змаганнях 

на швидкість прийняли участь 62  спортсмени вихованці                                          

КЗ "КДЮСШ №1 КМР", КЗ "КОЦТККЕУМ", альпіністського і туристичних 

центрів міст Кіровограда, Олександрії,  Новгородки та Бобринця.  
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Призери змагань нагороджені дипломами та медалями відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, та подарунками від 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області. 

 

15-16 вересня у м.Кропивницький відбувся Всеукраїнський турнір 

пам`яті ЗТУ Симоненка С.І. з велосипедного спорту на шосе. У турнірі взяло 

участь 7 команд (113 спортсменів). Під час урочистого відкриття спортсменів 

привітав Заслужений майстер спорту України  Симоненко О.С. 

Переможці та призери нагороджені кубками, медалями від відділення 

НОК України у Кіровоградській області та дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

17 вересня в м. Кропивницкий відбувся Кубок з легкоï атлетики серед 

вихованців 2002 р.н. та молодших. У змаганнях взяли участь 100 учасникiв з 

8 районiв області. КДЮСШ № 2 представляло 20 спортсменів. Васiн 

Олександр виборов 1 мiсце зі стрибків у довжину, Боришполь Тетяна посіла 

2 мiсце зі стрибків у висоту, Черепанова Тетяна посіла 2 мiсце зі стрибків у 

довжину. 

17 вересня у м. Баштанка (Миколаївської обл.) відбувся 

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби (150 учасників). Місто 

Кропивницький  представляли 10 спортсменів – вихованців КДЮСШ № 3.     

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами та медалями. 

17 вересня в спортивній залі СДЮСШОР № 2 проходив 

Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо. У змаганнях взяли участь 411 юних 

дзюдоїстів з 15 областей України. Місто Кропивницький  представляли                  

27 спортсменів – вихованців  КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради». Переможці та призери турніру нагороджені кубками, медалями і 

дипломами від організаторів змагань.  

17 вересня в Дендропарку громадською організацією «Кіровоградський 

клуб велолюбителів «Там-Де-Ми», спільно з відділенням НОК України в 

Кіровоградській області та відділом фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради проведено традиційний турнір з велоперегонів 

серед дітей «РоверОк». Під час урочистого відкриття заходу учасників 

змагань привітали: Народний депутат України Горбунов О.В., президент 

клубу велолюбителів «Там-Де-Ми» Сергій Ларшин і заслужений майстер 

спорту України з велоспорту Олександр Симоненко. У змаганнях взяли 

участь 60 юних велосипедистів, а їх мами стали учасниками велоперегонів 

«Супер мама».  

Переможці й призери змагань нагороджені  медалями та дипломами від 

обласного відділення НОК України. Нагородження переможців та призерів 

провів Народний депутат України Горбунов О.В. та Заслужений майстер 

спорту України Симоненко О.С. 
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Конфесії та міжконфесійні стосунки 

        17 вересня в місті Кропивницький проводилися урочистості з нагоди 

святкування 70-річчя Кіровоградської єпархії УПЦ, освячення новозбудованого 

Вознесенського собору Свято-Єлисаветинського чоловічого монастиря (вул. 

Дніпровська, 62). У заході взяв участь Предстоятель УПЦ, Митрополит 

Київський і всієї України Онуфрій, священнослужителі та парафіяни УПЦ. 

Орієнтовна кількість учасників – до 1000 осіб. 

Під стінами храму активісти (до 20 осіб) проводили акцію протесту з 

лозунгами: “УПЦ МП — це московська КГБ секта”, “Москальські попи, геть з 

України”. 

 

 

До Дня міста 

15 вересня в рамках проведення заходів з нагоди Дня міста відбулася 

урочиста презентація реконструйованого комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області імені Олени Журливої».  

Оглянути заклад і привітати його колектив з прийдешнім Днем міста 

завітали міський голова Андрій Райкович, народний депутат України 

Костянтин Яриніч, заступники міського голови Наталія Дзюба і Олександр 

Грабенко, керівники управління освіти та управління капітального 

будівництва  Лариса Костенко і Віктор Ксеніч. 

Міський голова побажав дітям і педагогам успішного навчального року 

і подарував закладу  сертифікат на придбання мультимедійної дошки. 

 

15 вересня на спортивному майданчику в сквері «Покровський» за 

ініціативи депутата Кіровоградської міської ради Олександра Шамардіна та 

за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської 

ради і міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 

проведено спортивно-розважальне свято, присвячене Дню міста та відкриття 

дитячого та спортивного майданчика.  

Біля 300 юних мешканців мікрорайонів Кущівки та Катранівки взяли 

активну участь у змаганнях із настільного тенісу, дартсу, фрізбі, стрибків на 

скакалці, обертання обруча та в розважальних конкурсах. Переможці й 

призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради та призами від депутата Кіровоградської 

міської ради Олександра Шамардіна. Всі учасники заходів отримали 

солодощі, а переможці змагань – призи від депутата міської ради Олександра 

Шамардіна.  

 

        15 вересня відбулися святкові заходи в мікрорайонах міста на                                

10 майданчиках біля  дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді.  
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        15 вересня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

тематичні заходи: 

       № 11 – день бібліографії «Місто – це Я і Ти». Бібліотекарі підготували 

для юних кропивничан максимально інформативну та корисну програму з 

історії та сьогодення міста. Особливо сподобалась читачам «Бібліоцукерня», 

де були представлені книги на будь - який смак. З книгою кожний читач 

отримував солодкий приз. Протягом дня працював вільний мікрофон «Ода 

рідному місту».   

 № 8 – краєзнавчий турнір «Благословенне місто над інгулом». Історична 

мандрівка в минуле ознайомила школярів з цікавими фактами з історії малої 

батьківщини. Відео круїз «Тет-а-тет зі «Шкільним» дозволив помандрувати 

по таким знайомим, але разом з тим і незвичними місцями рідного 

мікрорайону. Вся отримана інформація допомогла дітворі відповідати на 

легкі та каверзні запитання вікторини «Чи знаєш ти свій край?», бути 

кмітливим та дотепним у грі «Підбери слово» та ліричному конкурсі «Місто 

сонця, місто – сад». 

№ 16 – краєзнавчий круїз «Мій рідний край – окраса України» та 

краєзнавча година «Пізнай свій рідний край». 

   

15-17 вересня в КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» проходив 

чемпіонат міста з тенісу настільного, у якому взяло участь 59 спортсменів.             

В напруженій боротьбі звання чемпіона міста виборов Тридух Ігор серед 

чоловіків, серед жінок чемпіонкою стала Маленко Яна.  

Переможці й призери нагороджені дипломами та медалями відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

16 вересня з нагоди Дня міста у різних куточках міста пройшли 

різноманітні святкові заходи. 

        Початком святкування в цей день став велопробіг вихованців та тренерів 

спортивних шкіл міста. Також всі бажаючі (700 учасників) спільно з 

гімнастами СДЮСШОР «Надія» взяли участь у легкоатлетичному забігу та 

ранковій руханці на площі перед будинком міської ради.  Учасників  заходів 

привітав з днем міста міський голова Андрій Райкович.   

        На площі Героїв Майдану пройшла виставка автомобілів, у якій взяли 

участь 7 автосалонів. 

       Урочистою ходою центральною вулицею пройшли передставники 

трудових колективів Фортечного та Подільського районів міста.  

        Почесні нагороди найкращим представникам громади міста за особливі 

заслуги перед містом, територіальною громадою, високі особисті досягнення 

у виробничій, соціально-культурній, науковій та творчій діяльності, активну 

громадську позицію вручили очільники міста та області на урочистостях  на 

площі перед будинком міської ради.  

        Родина Почесних громадян міста у Кропивницькому поповнилася 

легендарною спортсменкою Ольгою Свідерською - багаторазовою 
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чемпіонкою України з плавання, 11-разовою чемпіонкою Європи, 7-разовою 

чемпіонкою світу, 5-разовою призеркою двох Параолімпійських ігор,                         

9-разовою рекордсменкою Європи, 14 – разовою рекордсменкою світу 

вихованкою відділення інваспорту ДЮСШ № 1 міста.     

        Кропивницький у день свого народження ще раз підтвердив статус 

танцювальної столиці України. Кращі дитячі хореографічні колективи 

обласного центру цього дня пройшлися данс-парадом.   Кожен танцювальний 

колектив мав змогу продемонструвати свою майстерність на 14 різних 

локаціях міста.  

        Вулиця Дворцова була особливо святкова. Її наповнили життям учні, 

студенти, працівники установ і закладів, актори професійні і самодіяльні.   

        В парку культури і відпочинку «Ковалівський» кропивничани  

влаштували справжні  святкові гуляння. Знайти собі заняття для душі у 

цьому улюбленому місці відпочинку мешканців міста мали можливість і 

дорослі, і діти. На виставці «Зроблено в нашому місті» можна було 

ознайомитись з великим асортиментом товарів місцевих виробників та 

виробами поліграфічної продукції. Поціновувачі смачної їжі мали змогу 

покуштувати страви різних національних кухонь на фестивалі смаколиків 

«Єдина родина». Представники різних національних культур презентували 

глядачам свої художні номери у концертній програмі “Єдина родина”. Кожен 

дитячий садочок - фрагмент улюбленої казки, таким чином, утворивши ціле 

“Казкове містечко”. Свої роботи в жанрі ужиткового мистецтва і народної 

кулінарії  продемонстрували квартальні комітети Фортечного та 

Подільського районів. На гостей свята у парку очікувала велика кількість 

різноманітних  майстер-класів з прикладного та декоративно-ужиткового 

мистецтва, виробів з металу, дерева, кераміки, а також майстер-класи за 

участю дітей з особливими потребами на “Алеї доброти”.  Всіх бажаючі 

взяли участь в спортивно-масових заходах «Спорт-фест». 

        Також пройшли народні гуляння на Козачому острові. Там 

отаборувалося ціле «Козацьке містечко» з козацькими забавами, частуванням 

кандьором та майстер-класами ужиткового мистецтва.   

        На набережній річки Інгул запрацювали "співочі береги” - звучали 

популярні та вітчизняні музичні хіти у виконанні муніципального камерного 

хору, камерного оркестру  "Концертіно", дитячих хоровів колективи, 

духового оркестру "Сурми Єлисаветграда", творчих колективів музичного 

училища та народного ансамблю бальних танців "Конвалія”  

Увечері настрій містянам створили відомі музичні гурти «Garage 

Band», «Ефір»та «UP & UP» та «Антитіла». 

 

        16 вересня в бібліотеках міста з нагоди Дня міста відбулися 

інформаційна замальовка «Файне місто» та краєзнавчий вечір-респект 

«Творчість місцевих авторів»;  краєзнавчий трамвайчик «Відкрий для себе 

рідне місто»; книжково-ілюстративні виставки «Наше місто в об’єктиві» та 

«Пройдемося вулицями міста». Відвідувачі мали змогу ознайомитися з 

новими творами місцевих літераторів, переглянути відеоролики, що 



 8 

звеличують рідне місто. Малечу було запрошено взяти участь у конкурсі 

малюнка на асфальті «Моє місто – найгарніше!». 

    
  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

   15 вересня відбувся передсвятковий ярмарок з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного виробництва, 

присвячений  Дню міста та відкриттю ринку “Катранівський”, розташованого  

по вул. Генерала Родимцева, 1. У  ярмарку  брали  участь   14 суб'єктів 

господарювання міста. 

 

 Освіта 

З 11 вересня по 15 вересня в закладах освіти м. Кропивницького з   

метою привернення уваги підростаючого покоління до проблем 

використання енергії, економії енергії і енергоресурсів, охорони 

навколишнього середовища, створення мотивації для зберігання ресурсів та 

енергії, стимулювання інтересу до наукових досліджень і практичного 

застосування знань, отриманих у навчальному закладі, виховання екологічної 

свідомості проведені «Дні енергії».   

 

        З 11 вересня по 15 вересня в закладах освіти м. Кропивницького 

відбувся „Тиждень знань безпеки життєдіяльності” на тему: «Ми - за безпеку 

руху». Були проведені лекції, класні години щодо дотримання правил 

дорожнього руху, конкурси дитячих малюнків,  зустрічі з представниками 

патрульної поліції тощо.  

 

        З 11 вересня по 16 вересня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1062 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2186 консультацій. 
 

  

Житлово-комунальна сфера 

 

З 11 по 15 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану 

по 41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 27 попереджень. 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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