
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                        за  03-05 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 30 жовтня по 04 листопада фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 1236 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1935 консультацій. 

 

З 30 жовтня по 03 листопада до відділу соціальної підтримки 

населення звернулися 160 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 70 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 90 осіб. Направлено письмових відповідей 

депутатам,    громадянам, організаціям та установам -  81.  

 

З 30 жовтня по 03 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було       

102  громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 18; 

усиновлення  та опіки  - 66; майнових питань – 10; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 8.  

Відбулося 3  профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. За підсумками рейдів складено 4 акти обстеження умов 

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

2 – сім'ях опікунів (піклувальників). В ході рейдів трьох дітей вилучено з двох 

сімей та тимчасово влаштовано до Кіровоградської обласної дитячої лікарні. 

Спеціалісти служби брали участь у 19 судових засіданнях та знайомстві 

7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 4 потенційними 

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

питання профілактики правопорушень серед учнів в комунальному закладі 

«Загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 3 імені Олени Журливої». 

03 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про умовно – дострокове 

звільнення засуджених стосовно 5-х осіб; про заміну невідбутої частини 

строку покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб; про переведення 

засудженого з дільниці карантину, діагностики та розподілу до дільниці 

посиленого контролю. 

 Діалог влади з народом 

 

03 листопада протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які 

надходили на «гарячу лінію» міського голови відповідала заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба. 
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 Посадовець відповіла на 3 дзвінки з питань: заміни вікон у групі № 5              

ДНЗ № 67, ліквідації пориву каналізаційної труби у ДНЗ № 31 та сплати 

благодійних коштів у міській лікарні «Добруджа». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 28 жовтня по 05 листопада в обласній науковій бібліотеці імені             

Д.І. Чижевського проходили міські змагання з шахів «Батько, мати, я – 

спортивна сім’я», учасниками яких стали 23 команди. У віковій категорії серед 

дітей до 8-ми років перемогу отримала команда Андрія Чаловського та Дмитра 

Литвинюка. Серед дітей до 10-ти років перемогли Нікіта та В’ячеслав Яцури. 

У віковій категорії серед юнаків до 16-ти років перше місце завоювала 

команда у складі Іллі Репецького й Артема Кадомця.  

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також 

отримали призи від мецената турніру Володимира Бондаря. 

 

03 листопада у бібліотеці-філії № 10 Кіровоградської МЦБС було 

проведено бенефіс композитора «З піснею по життю» до 80-річчя з дня 

народження заслуженого діяча мистецтв України Бориса Притули.  

Учасники заходу дізналися про життєвий і творчий шлях відомої 

людини нашого краю – композитора, хормейстера, кандидата педагогічних 

наук, відмінника народної освіти, керівника самодіяльного аматорського гурту 

«Берегиня». Зустріч відбулася в душевній атмосфері спогадів та спілкування. 

Захід доповнювався слайд – презентацією «Світлини життя Бориса Притули», 

новими піснями у виконанні самого автора, учасниками гурту та 

відеозаписами його творчих музичних надбань.  

 

04 листопада у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС було 

проведено обмін думками «Державні реформи». Бібліотекарі ознайомили 

читачів із законами і доповненнями щодо утворення спроможних громад для 

вирішення місцевих проблем. Учасники заходу висловлювали власну думку з 

приводу свого вкладу у втілення в життя державних реформ та подальших 

перспектив в Україні.  

 

04 листопада в м. Кременчуці проходив Кубок Полтавської області з 

таеквондо (ІТФ). У змаганнях брали участь 430 спортсменів із семи команд. 

Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна                         

школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

завоювали 7 золотих, 3 срібні та 1 бронзову нагороди. Тренує спортсменів                     

Ігор Зюнзя. 
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04 листопада в спортивному клубі «Зірка» проводився відкритий 

чемпіонат міста Кропивницького з тхеквондо (ВТФ) серед дітей, юнаків і 

кадетів. У змаганнях брали участь 185 спортсменів. Комунальний заклад 

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

та спорту Кіровоградської міської ради» представляли 50 учасників. 

Вихованці даної спортивної школи вибороли 11 золотих, 22 срібні та                                   

13 бронзових медалей у своїх вікових та вагових категоріях. 

 

04 листопада в Кривому Розі проходив всеукраїнський турнір з 

гирьового спорту за програмою «гвардійський ривок». Престижні змагання 

зібрали 109 учасників. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Геннадій Тимофєєв за 12 хвилин підійняв гирю 

вагою 32 кг 249 разів та став абсолютним переможцем турніру серед 

професійних спортсменів. Тренує кропивницького гирьовика                                          

Сергій Шевченко. 

 

З 03 по 05 листопада в м. Кременчуці проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед студентів у видах програми швидкість, складність і 

багатоборство. На змагання приїхали 142 спортсмени, які представляли                          

14 ВУЗів із семи регіонів України. Спортивну честь нашої області захищали 

учні 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». Команда Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка у складі Максима Німеровського, Віктора 

Пальчикова, Данила Назаренка, Максима Троцького, Діани Токар та Вікторії 

Олександрової в командному заліку серед навчальних закладів перемогла у 

швидкісному підйомі й посіла другі місця в змаганнях на складність та в 

багатоборстві. В особистому заліку поза конкурсом Ярослав Ткач завоював 

золоту та срібну медалі, а Ніл Плохов став срібним призером. 

Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, Сергій 

Побережець, Валентина Русінова та Олександр Колотуха. 

 

З 03 по 05 листопада в дитячо-юнацьких  клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи:  ДЮК «Чайка» – конкурс малюнків «По українським 

казкам» до Дня української писемності; ДЮК «Зоряний» – вікторину «Права і 

обов’язки дитини»; ДЮК «Юність» – годину спілкування «Куріння і 

алкоголізм вбивають»; ДЮК «Барс» – спільне тренування вихованців клубів 

«Промінь» і «Барс»; ДЮК «Моноліт» – армліфтінг за участю вихованців клубу 

«Старт»; ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».   

 

04-05 листопада в м. Кременчуці проходив чемпіонат України ІV етап 

Кубку України та всеукраїнські змагання з велокросу. Змагання зібрали                         
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120 учасників із 11 команд. В чемпіонаті та кубку України велосипедисти 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» в парній 

гонці завоювали 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Так, Артем Шевцов 

став чемпіоном України та переміг у змаганнях Кубку України серед 

чоловіків. Золоті медалі чемпіонату України завоювали також: Ігор Крот, 

Олена Демидова, Катерина Сокур, Владислав Шутко, Денис Шевченко.                               

На всеукраїнських змаганнях учні даної спортивної школи вибороли одну 

срібну та дві бронзові медалі. 

 

04-05 листопада у м. Львові проходив Всеукраїнський турнір з тенісу 

настільного серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали участь біля 30 юних 

тенісистів. Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Анастасія Телих завоювала золоту медаль, а її одноклубниця 

Анастасія Струтинська стала срібною призеркою турніру. Тренує спортсменок 

Андрій Струтинський. 

 

До Дня працівника соціальної сфери 

 

03 листопада у приміщенні міської ради відбулися урочистості  з 

нагоди Дня працівника соціальної сфери. 

 З вітальним словом до присутніх звернулись: міський голова                             

Райкович А. П., голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Фросіняк Р. В., голова Фортечної у місті Кропивницькому ради Кришко О. В., 

голова міської організації ветеранів України Зуєв В. С. 

 Кращим представникам цієї сфери було вручено відзнаки обласної ради, 

обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради та 

виконавчого комітету, Подільської районної у місті Кропивницькому ради, 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, Кіровоградської міської 

організації ветеранів України. 

 Для присутніх та інших соціальних працівників було організовано 

перегляд вистави  “Циганка Аза” в Кіровоградському академічному обласному 

українському музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького.  

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

03 листопада об 11.30 на розі вулиць Великої Перспективної та Віктора 

Чміленка відбулася акція протесту підприємців, які здійснюють торгівлю на 

ринку “Європейський”, проти підвищення розміру орендної плати 

суборендарем ПП “Простір-Кіровоград” з перекриттям руху транспорту по 

центральній вулиці міста. Кількість учасників — близько 150 осіб. 

О 12.00 пікетувальники направилися до приміщення Кіровоградської 

міської ради. З ними зустрівся міський голова Андрій Райкович, який пообіцяв 
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допомогти врегулювати конфліктну ситуацію, що склалася між адміністрацією 

та підприємцями ринку “Європейський”. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

03 листопада муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради та 

Держпродспоживслужби проведено рейдове відстеження місць 

несанкціонованої  торгівлі  по вулицях Бєляєва, Євгена Тельнова (біля ринку 

“Черемушки”),  Яновського.   

За результатами рейду  спеціалістом   спеціалізованої  інспекції складено 

5 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 30 жовтня по 03 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

67 вулицях міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 57 попереджень. 

 

Охорона здоров»я 

 

03 листопада  в приміщенні дитячої міської поліклініки  № 1 відбувся 

семінар-нарада за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Кудрик Л.М., представників Державної служби з надзвичайних ситуацій                         

м. Кропивницького, міського позаштатного фахівця з пожежної безпеки  

управління охорони здоров’я Фоменка А.В., керівників лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста,  їх заступників та осіб, 

відповідальних за пожежну безпеку в закладах. 

Розглянуто  питання: про виконання протипожежних заходів в 

лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста за 9 місяців 

2017 року; про плани заходів по усуненню протипожежних недоліків, 

виявлених під час останніх перевірок працівниками ДСНС, та плани роботи на 

2018 рік щодо покращення протипожежних заходів та інші. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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