
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                        за  10-12 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 06 по 11 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1166 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1885 консультацій. 

 

З 06 по 10 листопада до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 204 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 57 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 147 осіб. Направлено 80 письмових 

відповідей депутатам,    громадянам, організаціям та установам.  

 

З 06 по 10 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було       

58 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; усиновлення  та 

опіки  - 22; майнових питань – 12; визначення порядку зустрічей                                              

з дитиною – 7.  

Відбулося 2  профілактичні рейди, за підсумками рейдів складено 8 актів 

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

обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 16 судових засіданнях та знайомстві 

3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з  потенційними 

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

питання профілактики правопорушень серед учнів у НВО № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв».  
 

Діалог влади з народом 

 

10 листопада протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які 

надходили на «гарячу лінію» міського голови відповідав заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Грабенко. 

 Посадовець відповів на 3 дзвінки з питань: встановлення власника 

приватного будинку, включення теплопостачання у будинку, зменшення 

розміру тротуару на зупинці громадського транспорту по вул. Великій 

Пермській. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

10 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 21 – театралізована літературна мандрівка «Веселі шибеники Астрід 

Лінгрен». Бібліотекарі підготували театральний експромт «Сам собі режисер». 

Всім присутнім юні режисери пропонували зіграти у особисто створених 

оригінальних лялькових виставах; 

№ 13 – героїко-патріотичний екскурс «Герої АТО – кропивничани»; 

№ 1 – авторський портрет «Не тільки Карлсон…», присвячений 

творчості письменниці Астрід Лінгрен. Юні читачі із захопленням ділилися 

враженнями про дивовижні пригоди казкових героїв, активно брали участь у 

вікторині «Відгадай героя» та переглянули презентацію «Відома шведська 

казкарка – А. Ліндгрен».  Перегляд мультфільму «Малюк і Карлсон» довершив  

веселу і, водночас, пізнавальну атмосферу заходу.  
 

10 листопада в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 12 спільними 

зусиллями відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 

області та міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 

проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день здоров'я». Майже                    

50 учнів навчального закладу відповідали на запитання олімпійської вікторини 

та демонстрували свою вправність у змаганнях із дартсу, фрізбі, стрибках на 

скакалці, спортивних конкурсах. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри 

від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. 

 

10-11 листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Гірник» – вікторину «Як я знаю рідну мову» до Дня 

української писемності та мови; ДЮК «Чайка» – вечір української поезії; 

ДЮК «Чайка» – відвідування Музею спортивної слави;  ДЮК «Ровесник» – 

годину спілкування «Збережи електроенергію»; ДЮК «Старт» – змагання з 

кікбоксингу «Спорт проти наркотиків»; ДЮК «Мрія» - спортивно-

розважальну програму «Сила та здоуров’я»; ДЮК «Надія» – навчально-

тренувальний збір в рамках підготовки до атестації з таеквондо.  

 

11-12 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання 

ЦДПУ ім. Володимира Винниченка проводився відкритий міський турнір з 

художньої гімнастики. У змаганнях брали участь 120 спортсменок із                               

10 команд, у т. ч. 35 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради». Учениці даної спортивної школи завоювали             

5 золотих, 6 срібних і 6 бронзових нагород.  
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями, 

кубками та цінними подарунками від організаторів турніру.  

 

12 листопада в м. Олександрії проходили фінальні змагання Кубку 

України з велокросу в груповій гонці. Велоперегони зібрали 117 учасників із 

11 команд. Золоті нагороди Кубку України завоювали вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» Артем 

Шевцов, Олена Гуцан і Денис Шевченко. Срібну медаль здобула Ангеліна 

Філева. Бронзовими призерами стали Катерина Сокур, Владислав Шутко та 

Надія Сокур. 

 

12 листопада в м. Смілі проходив відкритий чемпіонат міста з тенісу 

настільного серед юнаків. У змаганнях брали участь майже 80 юних 

тенісистів. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» Владислав Зуболій завоював срібну медаль, а його 

одноклубники Ілля Зуболій, Богдан Бадин і Олександр Репалов стали 

бронзовими призерами турніру. Тренує спортсменів Тетяна Терьохіна. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 листопада муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження по вул. Преображенській. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

складено 1 протокол  про адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля овочами). 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 06 по 10 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

62 вулицях міста. За результатами рейдів складено 46 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 61 попередження. 

 

Освіта 

 

10 листопада на базі  центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти відбувся міський етап туристсько-краєзнавчого 

фотоконкурсу «Туризм нас єднає» в чотирьох номінаціях: «Наші мандри», 
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«Заповідними стежками малої Батьківщини», «Дивосвіт природи», «Люби і 

знай свій рідний край». 

 В конкурсі брали участь вихованці навчальних закладів:                                          

НВО № 1, 6, 8, 31, 32, 35, НВК «Кіровоградський колегіум», ЗОШ № 2, 4, 30,  

гімназії № 9, СЗОШ №14, КЗ «СЮТ», КЗ «ЦДЮТ». 

 В молодшій, середній та старшій віковій категорії учасники зазначених 

шкіл отримали призові місця. 

 

10 листопада на базі  комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання „Калинка”  начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

оперативну нараду з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста.   

Розглянуто питання: про правильність ведення графіків роботи 

технічного та молодшого обслуговуючого персоналу; про правила 

внутрішнього трудового розпорядку; про внесення необхідних змін до 

посадових інструкції педагогічних та технічних працівників закладу та інших 

документів, які затверджуються у закладі, у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про освіту»; про заборону залучення дітей закладів загальної 

середньої освіти для участі у різних громадських акціях та заходах під час 

освітнього процесу. 

 

11 листопада на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбувся ІІ  міський етап Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики, в якому брали участь 33 учні з 9-ти навчальних 

закладів міста. 

 

11 листопада на базі комунального закладу  “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” та гімназії № 9 відбувся міський етап 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика,                              

у  брали участь 35 учнів 3-4-х класів та 70 учнів 5-11-х класів. Визначення 

переможців триває.  

 

12 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                        

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської  учнівської 

олімпіади з екології серед учнів 10-11-х класів. Обов’язковою вимогою участі 

в олімпіаді є представлення та захист власного екологічного проекту 

дослідницького характеру.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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