
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                        за  17-19 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 13 по 18 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

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

надано 1869 консультацій. 

 

З 13 по 17 листопада до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 238 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 113 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 125 осіб. Направлено 71 письмову відповідь 

депутатам,    громадянам, організаціям та установам.  

 

З 13 по 17 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було       

50 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 18; усиновлення  та 

опіки  - 16; 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 5 – 

сім'ях опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти служби брали участь у 17 судових засіданнях та знайомстві 

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

усиновлювачами та батьками-вихователями. 
 

17 листопада під головуванням голови комісії,  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 2-х осіб; про заміну невідбутої частини 

строку покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб. 

 

Кадрові питання 

 

17 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної 

комісії на заміщення вакантних посад в Головному управлінні житлово-

комунального господарства, секторі мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони, управлінні містобудування та архітектури.  

У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів. 
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Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

на посаду провідного спеціаліста відділу капітального  ремонту, 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального господарства Покотиленко Ірину 

Валентинівну; 

на посаду начальника відділу капітального  ремонту, реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства Головного управління 

житлово-комунального господарства  Безродну Світлану Павлівну; 

на посаду головного спеціаліста сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони  Копецького Юрія Борисовича  

та зарахувати до кадрового резерву на посаду начальника відділу 

капітального  ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління житлово-комунального господарства 

Карпинського Станіслава Віталійовича. 
 

Діалог влади з народом 

 

17 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 Мосін. 

 Посадовець відповів на 6 дзвінків з питань: відновлення зовнішнього 

освітлення, видалення дерева, утеплення труб внутрішньо будинкових мереж 

теплопостачання, відновлення теплопостачання та надав роз”яснення щодо 

пільгових перевезень у громадському транспорті міста. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 листопада у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 19 – літературну інтригу «Книгою призначена зустріч». Видавництво 

«Фонтан Казок» презентувало юним читачам багато новинок: свіженьку 

частину твору Олега Чаклуна «Мікробот і галактичний пірат», неймовірне 

подарункове видання «День народження привида» Сашка Дерманського, 

повне зібрання пригод Бурундука Івана Андрусяка, нові історії Саши Кочубей 

у «Книзі рекордів Говорухи», яскраві «Пригоди Тараса у далекому космосі» 

Галини Манів, «Розбишацький детектив» Діани Мельникової, пригодницьку 

повість «Миші» Соні Атлантової та багато інших; 

№ 13 – журнал-crossing «Дефіле періодичних журналів». Подарунком 

для читачів  бібліотеки  стали  літературні новинки журналів на тему:  

«Сьогодні книжка вас здивує, свої таємниці вам подарує». Для найменших 

читачів були оформлені книжкові викладки «Алея Вітань», «Острів 

«Дружби», «Палац «Вибачень»,  «Море «Доброти». Діти активно брали участь 

у вікторинах та  іграх: «Будь уважний»,  «Чарівні слова», «Ввічливо - 

неввічливо». Вони згадали прислів'я та приказки про добро. Протягом заходу 
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діяла акція безкоштовного запису «Святковий бонус» – всі, хто вперше 

відвідав бібліотеку, отримали читацький квиток у подарунок; 

№ 5 - юридичну скриньку «Де права, там і відповідальність».  Читачі 

ознайомилися з викладками «Юридичне знайомство»  та «Знай свої права та 

обов'язки». Діти створили плакат-колаж «Толерантність, як юридичний 

інструмент спілкування», який яскраво відтворив розуміння дітьми дружби та 

юридичних відносин. На згадку про захід, бібліотекарі вручили пам’ятку 

«Будь озброєний, знай свої права».  

 

17 листопада в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький 

центр «Перлинка» 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». Школярі продемонстрували свою вправність у 

спортивних конкурсах та відповіли на запитання олімпійської вікторини. 

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. 

 

17 листопада в КДЮСШ № 3 спільними зусиллями відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області проведено спортивні змагання, 

присвячені Дню працівників радіо, телебачення та зв’язку. Представники 

засобів масової інформації міста Кропивницького відповіли на запитання 

олімпійської вікторини та спробували свої сили у змаганнях з тенісу 

настільного, дартсу, фрізбі. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали спортивні 

сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області. 

 

17-18  листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Зоряний» - виставка-відбір фоторобіт на конкурс 

«Моя родина без насильства»; ДЮК «Юність» – «круглий стіл» на тему:                                 

«Ні - шкідливим звичкам!»; ДЮК «Гірник» – вечір відпочинку до Дня 

студента; ДЮК «Гірник» – вікторину до дня народження Діда Мороза;                        

ДЮКи «Україна», «Надія»  – навчально-тренувальний збір. 

 

18-19 листопада в КДЮСШ № 2 проходив відкритий чемпіонат області 

з гандболу серед юнаків та дівчат 2006 р. н. У змаганнях брали участь                                   

5 команд. Перше місце завоювала команда комунального закладу 
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«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 відділу фізичної культури 

та спорту Кіровоградської міської ради». Другу сходинку посіла команда                           

з м. Чорноморська Одеської області. Бронзовими призерами стали спортсмени 

м. Знам`янки. 

 

16-19 листопада в м. Черкасах проходив Кубок України з теквон-до ІТФ 

серед кадетів, юніорів та дорослих. У змаганнях брали участь 538 спортсменів 

із 20 областей. Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» завоювали 1 золоту та 7 срібних нагород.  Тренує спортсменів 

Ігор Зюнзя. 

 

17-19 листопада в м. Києві проводився відкритий міський турнір з 

тхеквондо ВТФ серед юнаків і кадетів. У турнірі брали участь 580 спортсменів, 

у т.ч. 10 вихованців. комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради». Учні даної спортивної школи вибороли 2 срібні та 2 бронзові 

медалі. 

 

До Дня студента 

 

17 листопада в приміщені міської ради з нагоди Дня студента відбулась 

зустріч міського голови Райковича А.П. та секретаря міської ради                         

Табалова А.О. з молодіжним активом міста.  

Андрій Райкович та Андрій Табалов вручили свідоцтва стипендіатам 

міського голови - відмінникам навчання, студентам, які мають вагомі наукові 

та творчі здобутки, а також першими привітали і вручили посвідчення 

новообраним голові та першому заступнику голови  Молодіжної ради при 

виконавчому комітеті міської ради Кропивницького VI скликання. 

Переможцям огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток було 

вручено сертифікати на придбання побутової техніки, кращі студенти 

міста  були відзначені Подяками від міської ради та виконавчого комітету,                                   

а переможці осіннього сезону ХХІ чемпіонату з гри «Брейн-ринг» отримали 

заслужені нагороди. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

17 листопада муніципальним   патрулем   у   складі керівників та 

спеціалістів управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового 

обслуговування населення й спеціалізованої інспекції, працівників поліції, 

представників ЗМІ протягом дня проводилися рейдові відстеження місць 

несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській.   
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За результатами рейду спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи  

за  статтею  152   Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,    

працівником поліції складено 1 протокол  за  статтею  160   Кодексу  України  

про  адміністративні  правопорушення. На час проведення рейдів 

несанкціонована торгівля ліквідована. 

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 13 по 17 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

64 вулицях міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 71 попередження. 

Освіта 
 

18 листопада  на базі комунального закладу «Навчально виховне 

об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» відбувся ІІ (міський) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, у якому брали участь                       

208 учнів з навчальних закладів міста.  

Остаточні списки переможців будуть оприлюднені 23 листопада на сайті 

Центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради. 

 

18 листопада  на базі комунального закладу  “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” відбувся міський етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови, в якому брали участь 30 учнів із                           

40 навчальних закладів міста.  

 

19 листопада на базі комунального закладу  „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” відбувся міський етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії. В якому брали участь 115 учнів із 40 навчальних закладів 

міста.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        А.Бондаренко 
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