
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  13 – 16 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 09 по 13 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 960 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1672 консультації. 

 

З 09 по 13 жовтня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 203 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 78 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 125 осіб. 

Направлено 176 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 09 по 13 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

були 42 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 14; 

усиновлення  та опіки  - 12; майнових питань – 9, визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 7. 

Відбулося 2 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. За підсумками рейдів складено 6 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та                              

6 – у сім'ях опікунів (піклувальників). Під час одного із рейдів було вилучено 

із сім'ї 4-х дітей та тимчасово влаштовано до Кіровоградської обласної лікарні. 

 Працівники служби брали участь у знайомстві п»ятьох дітей-сиріт та  

дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 

усиновлювачами та батьками-вихователями, а також у засіданні ради з 

питання профілактики правопорушень серед учнів НВО «Багатопрофільний 

ліцей - фізико-математична школа - ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 – центр дитячої та 

юнацької творчості  «Надія».  
 

13 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про встановлення порядку 

участі у вихованні дітей - 1; про надання дозволу - 2; про реєстрацію кандидата 

в усиновлювачі - 1; про погодження зняття з реєстрації дитини - 1; про 

встановлення опіки - 1; про встановлення опіки над майном дітей - 1; про 

позбавлення батьківських прав - 1; про влаштування дитини до дитячого 

будинку «Наш дім» - 1; про влаштування дитини до Будинку дитини – 1. 
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Події суспільно-політичного життя  

Діяльність політичних партій  

 

14 жовтня на Козачому острові за ініціативи місцевих осередків                            

ВО «Батьківщина» та депутата Кіровоградської міської ради                          

Олександра Цертія проводилися урочистості та святкова програма з нагоди 

Дня захисника України. 

Під час урочистостей відбулося нагородження учасників АТО, які 

отримали поранення в зоні бойових дій.  

Святкові заходи включали розважально-конкурсну програму з 

показовими військово-патріотичними виступами та змаганнями, виступами  

вокальних колективів та військового оркестру.  Для наймолодших учасників 

було облаштовано майданчик дитячих розваг з батутами, надувною гіркою та 

катанням на конях. 

У заході брали участь: голова Кіровоградської обласної ради                                        

О. Чорноіваненко, представники обласної та міської організацій                                          

ВО «Батьківщина», учасники АТО, громадськість міста. Кількість учасників 

— до 1000 осіб. 
  

Діяльність громадських організацій 

 

15 жовтня з 12.00 до 13.00 у рамках всеукраїнської акції проводився 

марш за права тварин. Активісти пройшли колоною від готелю «Турист» до 

центральної площі міста. Люди тримали в руках транспаранти із закликами не 

кривдити тварин, дехто одягнув маски тварин, окремі зоозахисники взяли із 

собою своїх домашніх улюбленців. 

На площі Героїв Майдану активісти озвучили свої цілі, серед яких 

зокрема заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях; заборона 

експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг тощо. Завершилась акція 

підписанням Універсалу з відповідними вимогами, який активісти передадуть 

на розгляд влади у Київ. 

У заході брали участь: народний депутат України Костянтин Яриніч, 

представники Кіровоградської міської ради, громадськість міста. Орієнтовна 

кількість учасників – до 50 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 10 по 15 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився чемпіонат України з боксу серед 

спортсменів до 22-х років. У змаганнях брали участь 148 спортсменів із                          

22-х регіонів України, зокрема 9 боксерів із міста Кропивницького.  



3 

 

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

Тамерлан Мірашов завоював звання чемпіона України у ваговій категорії до 

56 кг.  

 

 14 жовтня вихованці ДЮК «Старт» провели туристичний похід 

гайдамацькими стежками до с. Цибулевого. 

 

14-15 жовтня в КДЮСШ № 2 проводилися обласні спортивні ігри з 

гандболу серед команд територіальних громад та районів області. У змаганнях 

брали участь 9 команд. Серед жінок перемогу в черговий раз святкували 

гандболістки Петрівського району, другими стали дівчата Олександрівського 

району і третіми - спортсменки з Новомиргородського району. У змаганні 

чоловіків свій клас підтвердили гандболісти з Благовіщенського району, друге 

місце посіли представники Новомиргородського району, бронзові нагороди 

виборола команда з Петрівського району.  

 

З 14 по 17 жовтня в м. Новомиргороді проходили ігри чемпіонату 

області з боротьби греко-римської серед юнаків та кадетів. У змаганнях брали 

участь  60 спортсменів, у т. ч. 20 учнів комунального закладу «Комплексна 

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

Кіровоградської міської ради». Вихованці даної спортивної школи завоювали 

7 золотих і 7 бронзових нагород.  

 

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

заходи: ДЮК «Чайка» – годину спілкування «Ввічливість у нашому житті»;   

ДЮК «Надія» – спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».  

 

До святкових дат  

 До Дня захисника України, Дня українського козацтва 

 

13 жовтня за участю керівництва міста відбулося покладання квітів до 

місць поховання загиблих учасників антитерористичної операції на 

кладовищах міста. 

 

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

заходи:  ДЮК «Чайка» – розважально-ігрову програму до Дня українського 

козацтва;  ДЮК «Україна» – покладання квітів на могилу загиблого учасника 

АТО, вихованця клубу Хрипунова С.В.; ДЮК «Зоряний» – ігрову програму 

«Козаки та козачки»; ДЮК «Старт» – годину спілкування «Здоровий спосіб 

життя»; ДЮК «Ровесник» – перегляд відео-презентації «Український гопак»; 

ДЮК «Моноліт» – спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я».   
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13 жовтня в загальноосвітніх навчальних закладах з нагоди Дня 

захисника України та Дня українського козацтва відбулися виховні години, 

тематичні уроки, дискусії.  
 

13 жовтня о 19.00 на площі перед міською радою відбувся реквієм 

«Герої не вмирають» з нагоди Дня захисника України, а також 52 сім'ям 

загиблих, військовополонених, зниклих безвісти військовослужбовців АТО 

було вручено грошову допомогу в розмірі 2 тис. грн на загальну суму                               

104 тис. грн. 
 

13 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», 

центр позашкільного виховання» відбулася посвята в кадети вихованців 

ліцею.  

Хлопцi тa дiвчaтa зaчитaли присягу нa вiрнiсть укрaїнському нaроду, a 

тaкож уперше в своєму життi отримaли вiйськовi звaння. 

Учaсть в урочистiй посвятi брали вiйськовий комiсaр Кiровогрaдського 

облaсного вiйськового комiсaрiaту, полковник Збройних сил Укрaїни Ярослaв 

Кучер тa головa громaдської оргaнiзaцiї «Центр оперaтивно-тaктичної 

пiдготовки «Цитaдель» Олег Ковaльчук. 
 

13 жовтня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 13 – конкурси та  вікторини  «Козацька слава наших предків. День 

козацтва. День захисника України». Бібліотекарі  підготували відео-

презентацію з історії українського козацтва, вікторину «А ну, який з тебе 

козак?», огляд літератури «Козацькому роду нема переводу», а читачі із 

задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах;  

№ 12 – свято маленьких козачат «Ми - роду козацького діти». У заході 

брали участь учні 3-А класу ЗОШ «Мрія», які здійснили захоплюючу 

мандрівку в історію українського козацтва, відповіли на запитання вікторини 

«Знай наших» та позмагалися у конкурсах «Переправа», «Змагання силачів», 

«Майстер на всі руки»,  «Ловись рибко», «Козацькі забави»; 

№ 15 – конкурсну програму «Козак і силою і розумом багатий». Діти 

прослухали розповідь про  історію українського козацтва, пригадали гетьманів 

України та головні козацькі заповіді, здійснили історичну подорож у часі під 

час мультимедійної презентації  «Мужність і відвага крізь віки»; 

№ 17 – брейн-ринг «Козацька слава». Учасники брейн-рингу долали 

декілька турів змагань: «З історії козацтва», «Інсценування козацького 

обряду», «Конкурс кошових отаманів» та «Конкурс на кращий козацький 

жарт».  
 

13 жовтня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 проведено 

«Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню захисника України.  

У заході, організованому спільними зусиллями відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного 
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здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь                          

75 дітей. Школярі змагалися у спортивних конкурсах та перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення НОК України.  
 

13-14 жовтня в КДЮСШ № 3 проведено міський турнір з настільного 

тенісу серед юнаків і дівчат, присвячений Дню захисника України. У турнірі 

брли участь 38 юних тенісистів. Переможцями змагань стали Ілля Зуболій та 

Яна Маленко. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. 
 

14 жовтня з нагоди  Дня захисника України відбулися хода «Рух 

патріотів», мітинг та покладання квітів до Вічного вогню та на Алеї пам'яті 

загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, 

на меморіальному комплексі “Фортечні вали”. 

В заході брали участь: керівництво області та міста, військовослужбовці, 

представники Національної поліції, волонтери, студенство, школярі та 

представники громадськості міста.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

  14 жовтня проведено святкову торгівлю сувенірами та смаколиками з 

нагоди Дня мікрорайону Кущівка, яке відбулося за адресою:                                                       

вул. Вознесенська, 97.  У торгівлі брали  участь  6  суб'єктів господарювання 

міста. 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 09 по 13 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

45 вулицях міста. За результатами рейдів складено 20 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 31 попередження. 

 

 

 
 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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