
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за  27 – 29 жовтня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
 

З 23 по 28 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1242 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1764 консультації. 

 

З 23 по 27 жовтня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 202 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 115 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 87 осіб. 

  

 З 23 по 27 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

були 57 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 15; 

усиновлення  та опіки  - 23; майнових питань – 15, визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

Відбулося 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 4 акти  

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

обставинах, та  5 – у сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім»ях. 

Працівники служби брали участь у 27 судових засіданнях та знайомстві 

трьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновлювачами, опікунами. Також працівники служби були 

присутні при вибутті двох дітей в родини усиновлювачів та однієї - на 

виховання до матері. 
 

Діалог влади з народом 
 

27 жовтня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які 

надходили на «гарячу лінію» міського голови, відповідала заступник 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

Тетяна Савченко. 

 Посадовець відповіла  на 18 дзвінків з питань: неякісного виконання 

робіт з ремонту та заміни труб теплопостачання у будинку, забезпечення  

теплопостачанням школи, житлових будинків; проведення розповітрення 

систем теплопостачання у квартирах. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

27-28  жовтня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 
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№ 5 – день бібліографії «Довкілля – основа нашого здоров'я». До уваги 

відвідувачів було представленою викладку «Екологічні проблеми сучасності» 

та огляд літератури «Здоровий і корисний спосіб життя». Юним відвідувачам 

бібліотеки особливо сподобався інформаційний дайджест «Що таке 

біорізноманіття ООН?»; 

№ 7 – свято золотої осені «Бабиного літа довгі білі коси». Було 

організовано осінній ярмарок, під час якого діти розповідали про користь 

овочів та фруктів, декламували вірші та виконували пісні про осінь-

чарівницю; 

№ 19 - містичний маскарад «Шабаш на Хелловін». Було організовано 

виставку гарбузів. Старшокласники розповідали молодшим школярам про 

традиції святкування в інших країнах. 

 

27-28 жовтня в м. Києві відбулися фінальні змагання Кубку України зі 

скелелазіння в програмі трудність та багатоборство. У змаганнях брали участь 

138 найсильніших спортсменів із Дніпра, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Вінниці 

Хмельницька, Києва, Кропивницького, Київської та Донецької областей. 

Нашу 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».  

В запеклій боротьбі переможцем Кубку України в багатоборстві став 

кропивничанин Юрій Побережець, срібну медаль завоював Сергій 

Побережець. У командному заліку серед регіонів Кіровоградська область 

посіла друге місце. Тренує спортсменів Микола Побережець 

 

27-28 жовтня в м. Черкасах проходив всеукраїнський турнір із греко-

римської боротьби серед юнаків, який зібрав біля 400 учасників. Учні 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Дмитро 

Ткаліч і Валерій Джибу завоювали бронзові нагороди у своїх вагових 

категоріях. Тренує спортсменів Микола Горбань. 

 

28-29 жовтня в м. Кропивницькому проводився чемпіонат України з 

велосипедного спорту (крос) в індивідуальній груповій гонці та естафеті. 

Змагання зібрали 140 учасників із 19-ти команд. У груповій гонці учень 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Артем 

Шевцов завоював звання чемпіона України серед чоловіків, а Владислав 

Шутко став бронзовим призером серед юнаків. В естафеті золоті нагороди в 

складі кропивницьких команд завоювали учні КДЮСШ № 1: Артем Шевцов, 

Ігор Крот, Олексій Науменко (у змаганні чоловіків); Денис Шевченко, Максим 

Ярошенко, Назар Коношко, Костянтин Дахновський (серед юніорів), Катерина 

Сокур, Олена Гуцан (серед жінок). У змаганні юнаків срібними призерами в 
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естафеті стали: Владислав Шутко, Євген Руденко та Євген Крячко. По 

завершенні чемпіонату спортсмени взяли участь у Всеукраїнських змаганнях 

з велоспорту, присвячених пам'яті заслуженого тренера України Олександра 

Заворітнього. Велосипедисти КДЮСШ № 1 завоювали 7 золотих, 1 срібну та 

2 бронзові нагороди. 

 

28-29 жовтня в м. Знам'янці пройшли обласні спортивні ігри з гандболу 

серед міст. Місто Кропивницький представляли гравці юнацької збірної 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради».                                   

У підсумку перше місце завоювали гандболісти Знам'янки, срібні нагороди 

вибороли представники Кропивницького, замкнули призову трійку 

спортсмени Олександрії.  

 

28 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився відкритий міський турнір з художньої 

гімнастики «Кубок співдружності». У змаганнях брали участь 110 гімнасток, 

у т. ч. 35 спортсменок комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Юні гімнастки КДЮСШ № 3 завоювали 3 золоті, 7 срібних           

і 2 бронзові нагороди.  

 

28 жовтня в Кривому Розі проходив відкритий міський турнір із 

волейболу. У змаганнях брали участь 6 колективів. Команда комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради», яких тренує Ірина Зануда, 

стала бронзовим призером. 

 

28 жовтня в м. Смоліно проводився обласний турнір з боротьби дзюдо, 

в якому брали участь біля 100 юних спортсменів. Учні комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» завоювали 2 золоті, 1 срібну та                             

2 бронзові нагороди. 

 

28 жовтня в спортивній залі КДЮСШ № 4 стартував відкритий 

чемпіонат Кіровоградської області з баскетболу серед юнаків 2007 року 

народження. Команда комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» вдало розпочала турнір, здобувши на старті дві перемоги. 

Підопічні Андрія Бабенка у першому турі здолали спочатку команду           

«Комета-1» з міста Світловодська з рахунком 63:45, а згодом і другий 

світловодський колектив «Комета-2» – з рахунком 48:18. 
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29 жовтня в м. Києві відбувся чемпіонат України з боротьби самбо.                     

У змаганнях брали участь 210 спортсменів. Учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради» Максим Белінський завоював срібну 

медаль у ваговій категорії до 72 кг, а його одноклубник Микита Твердоступ 

став бронзовим призером у ваговій категорії до 84 кг. 

Тренує спортсменів Володимир Долгіх. 

 

25-29 жовтня в Броварах проходив чемпіонат України з кікбоксингу 

серед юнаків та юніорів, у якому брали участь 558 спортсменів. Учень 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Іван 

Буряченко завоював звання чемпіона України у ваговій категорії до 60 кг, а 

його одноклубник Владислав Буряков став срібним призером чемпіонату. 

Тренує кропивницьких спортсменів Ігор Бондар. 

 

27-29 жовтня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Промінь» – трудовий десант; ДЮК «Барс» – 

вікторину до Всесвітнього дня дзюдо; ДЮК «Чайка» – покладання квітів до 

пам’ятників «Катюша» та Невідомому солдату з нагоди 73-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників; ДЮК «Зоряний» –                      

слайд-бесіду з вихованцями  у бібліотеці-філії до Дня визволення України від 

фашистських загарбників (вул. Космонавта Попова, 20);  ДЮК «Ровесник» – 

клубну годину на тему: «Наше майбутнє через дзеркало минулого»;                             

ДЮК «Гермес» – розважально-ігрову програму «Свято осені»;                                    

ДЮК «Юність» - конкурс на кращий осінній букет та гербарій; ДЮК  «Надія» 

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

 

До 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 

 

27 жовтня відбулось покладання квітів на меморіальному комплексі 

“Фортечні вали”. В урочистому заході брали участь: керівництво області та 

міста, ветерани війни, військові, представники громадських організацій та 

молодь обласного центру. Квіти поклали до Вічного вогню, на могили 

учасників Другої світової війни та до пам’ятного знака загиблим Героям АТО. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих у Другій світовій війні та 

бійців АТО. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

27 жовтня муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції проведено  рейдове відстеження місць 
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несанкціонованої  торгівлі  по вул. Євгена Тельнова (біля ринку 

“Черемушки”).    

За результатами рейду  спеціалістами  спеціалізованої  інспекції 

складено 7 протоколів  за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та вручено 10 попереджень за несанкціоновану торгівлю. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   

  

Житлово-комунальна сфера 
 

З 23 по 27 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

58 вулицях міста. За результатами рейдів складено 30 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 45 попереджень. 

 

                Соціальна політика 

 

Фінансове управління міської ради повідомляє, що Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 722 внесені зміни до 

Порядку  призначення і виплати допомоги при народженні дитини.  

Так, батьки мають можливість подати заяву щодо призначення допомоги 

при народженні дитини в електронній формі з використанням цифрового 

підпису органам соціального захисту населення. Таку допомогу 

призначатимуть не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви та 

виплата коштів буде проводитися не пізніше наступного операційного дня. 

 

27 жовтня з бюджету м. Кропивницького перераховані перші                              

20,6 тис. грн субвенції з державного бюджету управлінню соціального захисту 

населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради для виплати одноразової допомоги при народженні дитини за поданими 

заявами в електронній формі. 

 

Охорона здоров»я 

 

27 жовтня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1                                     

(вул. Шевченка, 36) відбулось засідання колегії управління охорони здоров'я. 

Розглянуто питання про підсумки роботи закладів охорони здоров`я міста за  

ІІІ квартал 2017 року». 
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Освіта 

 

27 жовтня  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату         

«Оленка» № 22 відбулася нарада з керівниками дошкільних навчальних 

закладів.   

Розглянуто питання: про особливості організації атестації 

педпрацівників дошкільних навчальних закладів у 2017/2018 навчальному 

році; про організацію харчування дітей пільгових категорій та результати 

рейдових перевірок дошкільних навчальних закладів щодо дотримання вимог 

Інструкції з організації харчування; опрацювання змін до Закону України «Про 

дошкільну освіту»; про  підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий 

період.  
 

 

Начальник організаційного відділу               О.Разуменко 
 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Освіта


