
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  20 – 22 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 17 по 21 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 887 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1463 консультації. 

 

З 17 по 20 жовтня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 156 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 56 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 100 осіб. 

Направлено 160 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 17 по 20 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

були 55 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення  та опіки  - 20; майнових питань – 15, визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 3. 

Відбулося 3 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 1 акт  

обстеження умов проживання у сім'ї, яка опинилися у складних життєвих 

обставинах, та  15 – у сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім»ях. 

           Працівники служби брали участь у 12 судових засіданнях та знайомстві 

п»ятьох дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновлювачами та прийомними батьками. 

 

20 жовтня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання міської топонімічної комісії. 

 Розглянуті питання: про лист управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради щодо найменування нових вулиць і провулків у 

житловому масиві на розі вул. Роднікової та вул. Сергія Сєнчєва та житловому 

масиві в районі вул. Козацької, пров. Козацького та пров. Курінного; про 

звернення Кіровоградської обласної організації «Асоціація польських 

журналістів України» щодо встановлення меморіальної дошки видатному 

земляку, письменнику і драматургу Юрію Олеші; про звернення професора 

Амонашвілі Ш.А. щодо встановлення меморіальної дошки                                       

педагогу-новатору Едігею В.Б.; про звернення садового товариства 

«Комунальник» щодо найменування вулиць і провулків; про звернення 
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садового товариства «50 років Жовтня» щодо найменування вулиці і 

провулків; про підтриману електронну петицію (автор Данилишин О.Р., газета 

«Кіровоградська правда») щодо встановлення на розі вулиць Шевченка і 

Великої Перспективної пам’ятника негласному символу міста - собаці 

Каштану. 

 

20 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – голови комісії Олександра Мосіна 

відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно–

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання про 

початок опалювального сезону 2017/2018 року. 

 20 жовтня під головуванням Андрія Табалова відбулося засідання 

координаційної ради з питань Громадського бюджету. У роботі 

координаційної ради брали участь також автори громадських проектів і 

керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про стан реалізації проектів, які перемогли в 

конкурсі «Громадський бюджет» у 2017 році; про прийняті проекти в рамках 

конкурсу «Громадський бюджет» на 2018 рік по категоріях та визначення 

переліку тих, які допущені до голосування; про затвердження графіку 

голосування на виборчій дільниці у ЦНАПІ з 30.10.2017 по 10.11.2017 та інші. 

У підсумку до голосування було допущено 11 великих проектів,                           

31 малий та 7 соціальних. 

 

Діалог влади з народом 

 

20 жовтня на дзвінки жителів міста, які надходили на «гарячу лінію» 

міського голови відповідав начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко. 

 Посадовець відповів на 3 дзвінки з питань: утеплення фасаду будинку, 

прочищення каналізаційних систем у будинках. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 17 по 20 жовтня на базі стадіону «АРЗ» відбулися міські змагання з 

футболу "Шкіряний м'яч" серед школярів 2004 р.н. (кадети). 200 юнаків                    

з 16-ти команд загальноосвітніх навчальних закладів міста змагались за право 

стати переможцем та представляти місто Кропивницький навесні 2018 року в 

обласних змаганнях. 

Третє місце посіла команда ЗОШ № 30, друге місце зайняла команда 

НВО № 17, а перемогли школярі з НВО № 6. 
 



3 
 

20 жовтня у бібліотеці-філії № 15 Кіровоградської МЦБС відбулося 

свято гарбуза «Їде гарбузОк». Бібліотекарі підготували  для юних читачів 

сюрприз, неймовірної краси виставку-ярмарок «Щедра осінь дарами». Всі 

овочі на цій виставці  були зроблені руками  учнів 5-х класів ЗОШ № 22.  

Куточок читальної зали перетворився на осінній  вернісаж. Метою заходу було 

розвивати фантазію та  творчі здібності дітей мікрорайону. 

 

21 жовтня в КДЮСШ № 3 проходили обласні спортивні ігри з 

боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2001-2005 років народження.                        

У турнірі брали участь 154 спортсмени, в 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 3 золоті, 2 срібні та 7 бронзових нагород.  

 

21 жовтня в місті Горішні Плавні відбувся всеукраїнський турнір із 

боротьби дзюдо. У змаганнях брали участь біля 250 атлетів. Учні 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» вибороли 

2 бронзові медалі. 

 

20-21 жовтня в м. Харкові проходив чемпіонат України та ІІІ етап 

Кубку України з велокросу. Змагання зібрали 110 учасників із 14-ти команд. 

Велосипедисти комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» завоювали 3 золоті, 4 срібні та 2 бронзові нагороди. Так, Артем 

Шевцов став чемпіоном України та переміг у змаганнях Кубку України серед 

чоловіків. Надія Сокур тріумфувала в Кубку України серед молодших дівчат. 

У командному заліку чемпіонату України Ігор Крот, Руслан Бондаренко й 

Артем Шевцов посіли перше місце серед дорослих спортсменів, а юнаки 

КДЮСШ № 1 стали бронзовими призерами. Кропивничани Костянтин 

Дахновський, Олена Гуцан, Катерина Сокур і Владислав Шутко здобули срібні 

нагороди, а Ангеліна Філева посіла третє місце. 

 

20 - 21 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» – розважально-ігрову програму «Свято 

осені»; ДЮК «Гірник» – спортивну програму «Олімпійські перегони» для 

вихованців клубів «Вогник» та «Гірник»; ДЮК «Юність» – годину 

спілкування: «Про статеве виховання»; ДЮК «Мрія» – показові виступи 

вихованців клубу з таеквондо; ДЮК «Моноліт» – спортивно-розважальну 

програму «Сила та здоров’я», ДЮК «Старт» – спортивну програму з 

кікбоксингу «Першість клубу».  
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21-22 жовтня в КДЮСШ № 2 проходив чемпіонат області з гандболу 

серед юнаків та дівчат 2005 р. н. і молодших. У змаганнях брали участь                                 

3 команди юнаків і 4 команди дівчат. Серед юнаків чемпіонами області стала 

команда з м. Благовіщенська. У змаганні дівчат перше місце завоювала 

команда селища Петрове.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 17 по 20 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

57 вулицях міста. За результатами рейдів складено 28 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 35 попереджень. 

 

Транспорт 

 

22 жовтня на два міські автобусні маршрути виїхали нові                          

автобуси МАЗ: п’ять транспортних засобів обслуговуватимуть мешканців 

селища Нового по маршруту № 274 і три – жителів Старої Балашівки на                                

маршруті № 111-Б. 

 

Освіта 
 

20 жовтня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» під головуванням начальника управління 

освіти Лариси Костенко відбулося  засідання атестаційної комісії. 

Розглянуто питання: про ознайомлення членів атестаційної комісії з 

наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від  18  вересня                    

2017 року № 737/о “Про проведення атестації педагогічних працівників у                     

2017/2018 н.р.” та нормативно - правовою  базою з питань атестації; про 

ознайомлення членів атестаційної комісії із якісним та кількісним складом 

педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння (відповідність 

раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічних звань; затвердження списку педагогічних працівників, які 

атестуються; затвердження списку керівних працівників закладів освіти, які 

атестуються; про ознайомлення  та затвердження графіку роботи атестаційної 

комісії на 2017/2018 н.р. 

 

 
 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
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