
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                  за  29 вересня – 01 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

                  Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  З 25 по 29 вересня спеціалісти служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради приймали участь у 13 судових засіданнях  (кримінальні 

справи відносно неповнолітніх – 5, позбавлення батьківських прав – 6, 

поновлення батьківських прав – 1, майнових питань - 1). Також, працівники 

служби приймали участь у знайомстві 1 дитини, позбавленої батьківського 

піклування, з кандидатом в усиновлювачі. 

  

Діалог влади з народом 

  З 25 по 29 вересня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради  прийнято 33  громадянина з питань: соціально-правового 

захисту дітей – 10; усиновлення  та опіки  - 13; з майнових питань – 6; 

визначення порядку зустрічей з дитиною – 4. 

Відбулося 4  профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді;  відвідано 24 сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах  та 

8 сімей опікунів, піклувальників. За результатами складені акти обстеження 

умов проживання.  

 

        З 25 по 30 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг    

було прийнято 995 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2149 консультацій. 
 

         З 25 по 30 вересня  до відділу  соціальної підтримки населення міської 

ради звернулось 185 осіб: з питання надання матеріальної допомоги -                  

81 особа; за протоколами комісії з питання підготовки необхідних      

документів - 104 особи; надана 61 письмова відповідь депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 

 

                                             

Події суспільно-політичного життя  

До Дня ветерана 

        29 вересня в приміщенні Кіровоградської міської ради відбулося 

урочисте засідання клубу “Ветеран” з нагоди Дня ветерана. Зі словами 

привітання до присутніх звернулися заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, голова Кіровоградської 

міської організації ветеранів України Зуєв В. С., голова Подільської  
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районної у м. Кропивницькому ради  Фросіняк Р. В., голова Фортечної  

районної у  м. Кропивницькому ради Кришко О. В., голова Новенської 

селищної ради Денисенко С. П., голова Кіровоградської міської спілки 

учасників бойових дій ветеранів військової служби Джемига А. В., голова 

Кіровоградської обласної організації ветеранів України Єфіменко В. К.                  

Зі святом ветеранів вітали хореографічний ансамбль “Посмішка”, 

хореографічний колектив  “Надія” , хори “Ветеран”,  “Діти війни”, “Патріот”. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

150 ветеранам війни та праці вручено матеріальну допомогу по 1000 грн. 

кожному на загальну суму 150 000 грн. 

 

До Міжнародного Дня людей похилого віку 

        29 вересня з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку                              

4 громадянам м. Кропивницького, яким виповнилось 100 і більше років, 

вручено матеріальну допомогу по 1000 грн кожному на загальну суму               

4000 грн, цінні подарунки та квіти.   

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

29 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах міста з нагоди                              

76-х роковин трагедії Бабиного Яру відбулися виховні години, тематичні 

уроки, відкриті дискусії-обговорення.  

 

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

виховні заходи: ДЮК «Зоряний» – зустріч з представником бібліотеки 

«Стежками сучасної книги»; ДЮК «Ровесник» – перегляд документального 

фільму до 76-х роковин трагедії Бабиного Яру. 

 

29 вересня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» в рамках 

проекту «Громадський бюджет» за підтримки відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради безкоштовно відбувся показ фільму «Валлі». 

    

29 вересня спільними зусиллями відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України проведено спортивно-масові заходи в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного 

району, присвячені Дню ветерана та Міжнародному дню людей похилого 

віку. Працівники та підопічні територіального центру спробували свої сили у 

змаганнях із шашок, дартсу, хокею на столі, фрізбі.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 
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29-30 вересня в м. Дніпро проходив командний чемпіонат України з 

легкої атлетики серед юнаків 2002 р. н. і молодших. У змаганнях взяли 

участь біля 800 учасників із усіх регіонів України. Учень комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» Олександр Васін став 

бронзовим призером у потрійному стрибку. Тренує атлета Володимир 

Політовський. 

 

        30 вересня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 7 – день відкритих дверей «Бібліотека знайома і незнайома»; 

№ 9 – поетична карусель «Натхнення про рідний край»; 

№ 11 – День відкритих дверей «Будь стильним – користуйся 

бібліотекою»; 

№ 18 – день відкритих дверей «Open library»; 

№ 19 – бібліоекспрес із книг та чудес «Диво-двері відчиняй, у світ 

казковий вирушай»; 

№ 4 – піар кампанія «Бібліотека – NEW FORMAТ». 

 Працівники бібліотеки провели серед мешканців прилеглих 

мікрорайонів блискучу піар-кампанію - на роликах разом з читацьким 

активом надавали інформацію про свою діяльність, послуги та можливості 

сучасної бібліотеки. Також цього дня бібліотекарі, заохочуючи до читання і 

малечу і дорослих, презентували цікаві виставки-інсталяції, пропонували 

ознайомитися з книжковими новинками, взяти участь у майстер-класі.  

№ 2 – PR-акція до Всеукраїнського Дня бібліотек “бібліотечне 

конфеті». 

 В цей день на ганку бібліотеки користувачі мали можливість 

переглянути фото колаж «Один день з  життя бібліотеки», що отримав друге 

місце за підсумками цьогорічного конкурсу, що проводила міська 

централізована бібліотечна система. Бібліотека показала роботу протягом 

одного дня, захід у стилі еко «Квітів красою серце взяте в полон».      

№ 10 – дублер-шоу «Бібліотекар на годину».  

Користувачі мали можливість спробувати себе в ролі бібліотекаря, 

дізнатися про деякі секрети професії, побувати на екскурсії в книгосховищі. 

Дублери знайомились з фондом, обслуговували читачів, допомагали в 

пошуку конкретних книжок, вчилися працювати з системою Ірбіс. 

Імпортували документи в електронні бази даних.  

  

30 вересня на Хуторі Надія в рамках Всеукраїнського фестивалю 

"Вересневі самоцвіти" відбулось театральне свято за участю творчих 

колективів та акторів з усієї України. Керівництво міста на фестивалі 

представляла заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба. 
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 30 вересня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

виховні заходи: ДЮК «Надія» та ДЮК «Старт» - туристичний похід 

«Партизанськими стежками» (с. Цибулеве); ДЮК «Луч» – показова екскурсія 

для вихованців в День відкритих дверей (завод Ельворті); ДЮК «Мрія» –– 

спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я».  

 

        30 вересня в м. Одеса відбувся Всеукраїнський турнір з боротьби самбо 

серед юнаків та дівчат, пам’яті Заслуженого тренера України Роберта 

Бабаянца. У змаганнях взяли участь біля 200 спортсменів із 8 областей. 

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

№ 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

Максим Белінський завоював золоту медаль у ваговій категорії до 72 кг., а 

його одноклубники Нікіта Твердоступ і Рафік Ахметов вибороли відповідно 

срібну та бронзову нагороди. Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 

        01 жовтня в дитячо-юнацькому клубі ДЮК «Гірник» відділу сім’ї та 

молоді відбувся концерт з нагоди Дня працівників освіти за участі 

вихованців  ДЮКу «Гірник» та ДЮКу «Вогник».  

 

        01 жовтня закінчився шаховий турнір серед юнаків, чоловіків та 

ветеранів, присвячений 263-ій річниці нашого міста. У турнірі взяли участь 

22 шахісти.    

У змаганні чоловіків перше місце посів Богдан Басько. Срібну медаль 

завоював Станіслав Грищенко. Третє місце посів Микола Ребека. Серед 

юнаків переміг Іван Ковальчук. Срібну медаль виборов Костянтин Криворог. 

Третім став Ярослав Петринський. У змаганні ветеранів золоту медаль 

завоював Василь Бузько. Друге місце посів Володимир Кеванашвілі. 

Бронзовим призером став Аркадій Аскері. Переможці й призери змагань 

нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради, а також отримали подарунки від Президента Обласної 

федерації шахів Ігоря Волкова. 

 
  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 25 по 29 вересня працівниками спеціалізованої інспекції міської ради  

обстежено 43 вулиці. Складено 49 протоколів, виписано 24 попередження.    

 

Ситуація на споживчому ринку 

        29 вересня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради та міської дружини 

проведено рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по                  

вул. Генерала Родимцева, 4-а.  

В результаті рейдового відстеження спеціалістами спеціалізованої інспекції 
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складено 2 протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 1 попередження. 

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, проведена 

роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно заборони “стихійної“ 

торгівлі на тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків. Торгівцям 

запропоновано реалізовувати сільськогосподарську продукцію в спеціально 

відведених місцях та на ринках міста Кіровограда. 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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