
ЕКСПРЕС– ІНФОРМАЦІЯ 

  за 06 – 08 жовтня 2017 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

          Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        06 жовтня під головуванням голови комісії, керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання 

комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради.  

        За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького: 

          з нагоди 50-річчя від Дня народження Чернецьку Катерину Вікторівну, 

завідувача відділу діловодства, правового і організаційного забезпечення та 

кадрової роботи виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; 

          з нагоди Дня харчової промисловості Богуненко Ірину Миколаївну, 

начальника борошномельного цеху Державного підприємства 

„Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2”; 

        з нагоди Дня автомобіліста Найдича Ігоря Макаровича, директора 

приватного підприємства „УкрАвтоІнвест”. 

         Також рекомендувати для нагородження відзнакою виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги" І ступеня з нагоди                 

35-річчя театру танцю і 20-ти річного ювілею школи естетичного виховання 

„В гостях у казки” Русул Ірину Василівну, заступника директора школи 

естетичного виховання „В гостях у казки”, керівника народного художнього 

колективу України театру танцю „В гостях у казки”.  

 

Діалог влади з народом 

        З 02 по 06 жовтня до відділу соціальної підтримки населення міської 

ради звернулось 105 осіб: з питання надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 23 особи; з питання підготовки необхідних документів 

для отримання матеріальної допомоги – 82 особи. Направлено 229 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. 
  

        З 02 по 06 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

прийнято 53 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення та опіки - 16; з майнових питань – 12; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 8. 
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        З 02 жовтня по 07 жовтня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 830 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1805 консультацій. 

 

        06 жовтня протягом двох годин на дзвінки жителів міста 

Кропивницького, які надходили на «Гарячу лінію міського голови 

А.Райковича», відповідала начальник управління освіти Кіровоградської 

міської ради Лариса Костенко. 

        Посадовець відповіла на 5 дзвінків з питань: заміни вікон у ДНЗ № 3,                    

надання роз»яснення щодо складання ЗНО і додаткових занять в 11 класах 

НВО № 6 та щодо сплати благодійних внесків у дитячих садочках та школах. 
   

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня юриста 

        06 жовтня в приміщенні Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбулися 

урочистості з нагоди Дня юриста. Міський голова Андрій Райкович привітав 

юристів з професійним святом та вручив Подяки міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького за особистий внесок у реалізацію державної 

правової політики, сумлінну працю та з нагоди Дня юриста Реп’ях Олесі 

Миколаївні, головному спеціалісту відділу аналітики та статистики 

Управління державної виконавчої служби; Плешановій Марині Юріївні, 

начальнику Кропивницького міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області 

 

                                      Ліквідація надзвичайних ситуацій 

        06 жовтня органи управління та сили цивільного захисту 

Кропивницької місцевої ланки цивільного захисту прийняли участь у 

штабному тренуванні органів управління та сил цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

міста щодо ліквідації надзвичайних ситуацій у разі виникнення пожежі в 

будівлі Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кропивницький,                

вул. Велика Перспективна, 41. 

У ході тренувань було перевірено готовність органів управління та сили 

цивільного захисту міста до виконання завдань за призначенням, 

удосконалено навички керівників у приведенні підпорядкованих органів в 

готовність до дій за призначенням, проведено злагодження органів 

управління в керівництві підпорядкованими органами і силами та їх 

взаємодію під час реагування на надзвичайні ситуації. 
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Освіта 

        06 жовтня за участю членів атестаційної комісії в рамках державної 

атестації відбулася презентація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

04-08 жовтня в м. Южноукраїнськ Миколаївської області проводився 

Міжнародний турнір з боксу серед юніорів на призи                                                

ГП НАЕК «Енергоатом». На престижні змагання прибули 123 спортсмени із 

5 країн. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Владислав Стась завоював золоту медаль. Його одноклубники 

Макар Полтавський і Алан Балаєв стали срібними призерами, а Руслан 

Чемерис посів третє місце. 

 

06 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та  юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» відбулися підсумкові міські змагання 

первинної домедичної підготовки в рамках Всеукраїнського проекту «Я можу 

врятувати життя». У заході взяли участь представники ЗОШ № 4, НВО № 20, 

НВО № 25, НВО № 31, НВО № 35, школи інтернату, НВК № 26, НВК № 34. 

І місце виборола команда НВК № 34; ІІ місце – НВО № 20; ІІІ місце –               

ЗОШ №4. 

 

 06 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Барс» - спортивно-розважальна програма;                 

ДЮК «Ровесник» – виховна година «Я, мої права та обов’язки». 

 

06 жовтня в м. Городище Черкаської області відбувся Всеукраїнський 

турнір з легкої атлетики   серед юнаків та дівчат 2001-2005 років народження 

і молодших. Змагання зібрали біля 350 учасників. Місто Кропивницький 

представляли 22 вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Кропивницькі атлети завоювали загалом 13 

нагород різного ґатунку. Так, у стрибках у висоту Тетяна Боришполь 

завоювала золоту медаль, Валерія Сухотенко стала срібною призеркою, 

Анастасія Машнегуца посіла третє місце. В потрійному стрибку переміг 

Олександр Васін, Тетяна Черепанова стала другою, Анастасія Качан 

виборола бронзу. Стрибаючи в довжину Олександр Васін і Тетяна 

Черепанова завоювали срібні медалі, а Тетяна Боришполь стала бронзовою 

призеркою. У бігових видах програми Єгор Матвєєв переміг на дистанції 600 

метрів, Анастасія Качан стала другою на 100 метрівці, а Роман Пєтков і 

Світлана Репіна вибороли бронзові нагороди в бігові 200 метрів. 
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Тренують атлетів Тетяна Сазоненко, Віталій Пархоменко, Володимир 

Політовський, Дмитро Капінус, Олександр Сухоручко. 

 

        06-08 жовтня в спортивному клубі «Зірка» проходив відкритий міський 

турнір з баскетболу серед юнаків 2007-2008 років народження. Учасниками 

змагань стали юні баскетболісти з міста Кропивницького, а також вихованці 

баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи». Баскетболісти черкаського клубу 

2006 року народження у підсумку здобули золоті медалі першості, 

залишивши позаду три команди із Кропивницького. Срібло дісталося 

гравцям КДЮСШ № 4 (2007 р.н., тренер – Андрій Бабенко), а бронза – 

команді КДЮСШ № 4 (2003 р.н., тренер – Олександр Сукачов).  

 

06-08 жовтня в м. Кривий Ріг відбулися фінальні змагання Кубку 

України зі скелелазіння в програмі болдеринг (серія коротких важких трас). 

У змаганнях взяли участь 130 найсильніших спортсменів із Києва, Кривого 

Рогу, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Вінниці, Нікополя, 

Хмельницького, Львова, Чернівців, Кропивницького та Київської області. 

Кіровоградську область представляли 6 учнів 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».  

У фіналі Кубка України Євгенія Чернявська стала п’ятою, а Юрій 

Побережець посів сьоме місце. У командному заліку серед 11 регіонів 

Кіровоградська область зайняла п'яте місце, а в третій групі регіонів стала 

першою. 

 

06-08 жовтня в м. Полтава проходив чемпіонат України серед 

чоловіків з гирьового спорту. Учень комунального закладу «Комплексна 

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

Кіровоградської міської ради» Геннадій Тимофєєв завоював бронзову медаль 

у ваговій категорії до 95 кг, а його одноклубник Владислав Вишінський посів 

дев’яте місце у ваговій категорії до 73 кг. Тренує спортсменів Сергій 

Шевченко. 

 

07 жовтня у бібліотеці-філії № 5 Кіровоградської МЦБС було 

проведено майстер-клас з виготовлення арт-листівок «Оберіг для воїна», 

приурочений до Дня захисника України. Діти малювали та створювали 

обереги для воїнів із словами підтримки та вдячності: «Ми молимося за вас», 

«Повертайтесь живими». Під час огляду книжкової виставки «Одвічні 

символи – обереги» читачі ознайомилися з літературою з історії України, 

народознавства та природознавства. 

 07 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Моноліт» – змагання з жиму лежачи серед 

вихованців ДЮКів «Старт» та «Моноліт»; ДЮК «Луч» – змагання з дзюдо з 

нагоди Дня працівників освіти.  
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07 жовтня в м. Олександрія проходила відкрита першість міста з 

художньої гімнастики «Олександріна 2017». Змагання зібрали 120 юних 

грацій, які представляли 13 команд. 

Гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» завоювали 4 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. 

 

07-08 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу 

серед команд Вищої ліги серед чоловіків. Баскетбольний клуб «Золотой Век» 

з міста Кропивницького зустрічався з БК «НІКО-БАСКЕТ» (м. Миколаїв). 

Кропивницька команда двічі поступилася з рахунком 95:102 та 76:86. 

 

07-08 жовтня в м. Знам’янка проходив І етап Кубку України та 

всеукраїнські змагання з велокросу. У велоперегонах взяли участь 111 

спортсменів із 11 команд. Велосипедисти комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради» завоювали 2 срібні та                  

4 бронзові нагороди. 

 

07-08 жовтня в м. Харків проводився відкритий чемпіонат 

Харківської області з греко-римської боротьби серед юніорів. Учень 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Артем 

Гадзаян став бронзовим призером у ваговій категорії до 96 кг. Тренує 

спортсмена Микола Горбань. 

 

 08 жовтня в дитячо-юнацьких клубах ДЮК «Мрія» та ДЮК «Надія» 

відділу сім’ї та молоді проведено  спортивно-розважальну програму «Сила та 

здоров’я». 

  

08 жовтня в смт. Олександрівка проводилися обласні спортивні ігри з 

легкоатлетичного кросу серед міст і районів. У змаганнях взяли участь              

120 атлетів, у т.ч. 4 учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Бронзові медалі завоювали представники даної спортивної 

школи: Сергій Мокровський, Андрій Кубраков і Вадим Діжков. Тренують 

спортсменів Володимир Політовський і Дмитро Капінус. 

 

  

Питання соціально-економічного стану 

               Соціальна політика 

        06 жовтня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
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малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного  розладу за жовтень                 

2017 року у сумі 18 580,4 тис.грн, яка, за інформацією фінансового 

управління міської ради, перерахована у повному обсязі районним у місті 

управлінням соціального захисту населення для проведення зазначених 

виплат, а саме: Подільському району – 6 338,9 тис.грн, Фортечному району 

– 12 241,5 тис.грн. 

06 жовтня   спеціалісти служби у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради провели профілактичний рейд. Складено 3 акти 

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

обставинах, та 13 актів обстеження умов проживання в сім'ях опікунів 

(піклувальників). Також  працівники служби приймали участь при вибутті 

дитини-сиріти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до родини 

усиновлювачів. 
 

Ситуація на споживчому ринку 

        07 жовтня на території селища Нового відбувся ярмарок з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного 

виробництва, у якому прийняли участь 20 суб'єктів господарювання міста. 

 

 

Житлово-комунальна сфера 

 З 02 по 06 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану 

по 55 вулицях міста. За результатами рейдів складено 48 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 31 попередження. 

 

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                         А.Бондаренко 
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