
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  22 – 24 вересня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         З 18 по 22 вересня спеціалісти служби у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради провели два профілактичних рейди, 

склали 24 акти обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах.  

У рамках Всеукраїнського рейду «Урок»  25 дітям,  які проживають у 

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

першочергове шкільне приладдя.  

Спеціалісти служби приймали участь у 6 судових засіданнях  

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 2, позбавлення батьківських 

прав – 1; усиновлення – 2, визначення місця проживання дитини - 1) та у 

знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновителями. 

 

 

Діалог влади з народом 

        З 18 по 22 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  

прийнято 40 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення  та опіки  - 7;  з майнових питань – 12; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 
 

        З 18 по 22 вересня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулось 110 осіб: з питання  надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії –  26 осіб; з питання підготовки необхідних документів 

для отримання матеріальної допомоги – 84  особи. Направлено 56 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. 
 

        22 вересня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «Гарячу лінію міського голови 

А.Райковича», відповідав начальник спеціалізованої інспекції Андрій 

Максюта. Посадовець відповів на 7 дзвінків з питань благоустрою, а саме: 

покосу бур»янів та амброзії, відновлення дорожнього покриття на проїжджій 

та пішохідній частинах вулиць, паління сухого листя, прибирання  бетонної  

плити, якою перегороджено в»їзд до двору. 
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Події суспільно-політичного життя  

До Дня партизанської слави 

        22 вересня на меморіальному комплексі “Фортечні вали” відбулося 

покладання квітів з нагоди відзначення Дня партизанської слави. Вшанувати 

ветеранів підпільного руху прийшли керівники області та міста, 

громадськість, молодь. 

        22 вересня з нагоди відзначення Дня партизанської слави 8 колишніх 

партизан і підпільників Другої світової війни отримали грошову допомогу 

від міської влади. 

  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        22  вересня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» – змагання з футболу (стадіон ЗОШ № 19);                    

ДЮК «Зоряний» – конкурс дитячих малюнків до Міжнародного дня миру. 

 

        23  вересня в дитячо-юнацькому клубі «Моноліт» відділу сім’ї та молоді 

проведено змагання з дартсу. 

 

        24  вересня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».  

 

        22 – 23 вересня у спортивному залі факультету фізичного виховання 

ЦДПУ ім. В.Винниченка відбувся чемпіонат міста з художньої гімнастики.           

У чемпіонаті взяло участь 115 гімнасток з Бобринця та Кропивницького. 

Наше місто представляли вихованки обласної комплексної ДЮСШ «Ніка», 

та комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». Учениці 

КДЮСШ № 3 завоювали 9 золотих, 8 срібних та 7 бронзових нагород.  

        Переможці й призери змагань нагороджені дипломами та медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також 

цінними подарунками від обласної федерації художньої гімнастики.  

 

23 – 24 вересня у спортивному залі КЗ «КДЮСШ № 2 КМР» відбувся 

чемпіонат області з гандболу в якому взяло участь чотири команди. Перше 

місце виборола команда м.Благовіщенська, другу сходинку посіла команда 

м.Знам`янки, третє місце посіла команда КЗ «КДЮСШ № 2 КМР» 

м.Кропивницького. 

Переможці та призери нагороджені дипломами обласного управління 

освіти, науки, молоді та спорту  Кіровоградської ОДА. 

 

22-24 вересня у спортивному залі «ГОНГ» відбувся чемпіонат області з 

боксу, в якому взяло участь 8 команд з міст та районів області                             
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(117 учасників). Вихованці КЗ «КДЮСШ № 1 КМР» вибороли 8 золотих та   

9 срібних нагород. 

 

22-24 вересня в м Харкові відбулися:  Кубок України зі скелелазіння в 

програмі швидкість і трудність та фінал Кубка України в програмі швидкість.  

В змаганнях прийняли участь 124 найсильніших спортсменів України  

із восьми регіонів. 

      Кіровоградську область представляли шість спортсменів -  

вихованці комунального закладу «КДЮСШ №1 відділу фізичної культури та 

спорту Кіровоградської міської ради», комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської  молоді» та ФСТ «Динамо».   

У командному заліку фіналу Кубка України серед регіонів 

Кіровоградська область стала бронзовим призером. 

Спортсмени нагороджені дипломами, медалями національної федерації 

альпінізму і скелелазіння України, та кубками, а також  цінними 

подарунками від спонсорів. 

 
  

Питання соціально-економічного стану 

  Освіта 

22 вересня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради методист Тетяна 

Кондратенко провела міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!». 

На конкурс були представлені роботи таких навчальних закладів як: 

СЗШ № 14, НВО № 31, НВО № 6, НВО № 20, ЗШ № 23, ЗШ № 37,                

НВО № 18, ЦДЮТ, КЗ «СЮТ», НВК «Кіровоградський колегіум», Гімназія 

№ 9, ЗШ № 10, НВО № 35, НВО № 1, НВК № 34. 

Призові місця в різних групах та номінаціях вибороли: КЗ «СЮТ»,            

КЗ «ЦДЮТ», НВО № 6, ЗШ № 23, ЗШ № 10, НВО № 20, НВО № 18,            

НВК № 34, СЗШ №14, НВО № 31, ЗШ № 37, НВО № 1, НВО № 35. 

 

22 вересня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області” відбувся турнір юних інформатиків.  

Участь у турнірі взяли команди ККТК, ГНТН та збірна команда                  

КЗ Педагогічний ліцей - НВО «Вікторія-П». За результатами турніру та 

підсумками журі збірна команда КЗ Педагогічний ліцей - НВО «Вікторія-П» 

зайняла І місце.  

        З 18 вересня по 23 вересня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1078 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1915 консультацій. 
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Житлово-комунальна сфера 

З 18 по 22 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану 

по 42-х вулицях міста. За результатами рейдів складено 45 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 34 попередження. 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разуменко  

22 29 90 
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