
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                        за  24-26 листопада 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

24 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенко О.В., керівники виконавчих органів міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456»; про  

регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 20 по 25 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1212 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1856 консультацій. 
 

З 20 по 24 листопада до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 237 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 124 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 113 осіб. Направлено 23 письмові відповіді 

депутатам,    громадянам, організаціям та установам.  

 

З 20 по 24 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було       

65 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 20; усиновлення  та 

опіки  - 25; майнових питань – 14; визначення порядку зустрічей                                              

з дитиною – 6.  

Відбулося 2  профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. За підсумками рейдів складено 10 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.                                
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Спеціалісти служби брали участь у 11 судових засіданнях та знайомстві 

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

усиновлювачами та батьками-вихователями та були  присутні при вибутті                        

2-х дітей до прийомної сім'ї.  

 

24 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання: про можливе відключення від 

газопостачання теплогенеруючих підприємств ДП «Кіровоградтепло»                    

ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик»; про перекриття вул. Академіка 

Тамма підприємцями, що здійснюють торговельну діяльність на ринку 

«Європейський». 
 

24 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету з нагоди Дня місцевого самоврядування 3-х осіб, з 

нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та Дня Збройних сил України 

– по одній особі.  
 

Діалог влади з народом 

 

24 листопада протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які 

надходили на «гарячу лінію» міського голови відповідав начальник 

управління розвитку транспорту та зв»язку Олександр Вергун. 

 Посадовець відповів на 9 дзвінків з питань роботи громадського 

транспорту м. Кропивницького. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 21 по 24 листопада на базі комунального закладу  „Навчально-

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

дитячої та юнацької творчості „Оберіг” та державного навчального закладу 

«Професійно-технічние училище № 8» проходили міські змагання з тенісу 

настільного в залік міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Участь у змаганнях брали 70 учнів з 22 навчальних 

закладів міста. Склад команди: 2 хлопці, одна дівчина. 

Команди були розділені на чотири відбіркові групи. За результатами ігор 

у групах на другий ігровий день до півфіналу вийшли по дві кращі команди з 

кожної групи, які були розділені на дві групи. 
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У третій ігровий день до фіналу вийшли тенісисти-школярі чотирьох 

навчальних закладів, які в упорній боротьбі за коловою системою зайняли 

наступні місця: 1 місце – ЗОШ № 4; 2 місце – НВО № 25; 3 місце – НВО № 18; 

4 місце – гімназія ім. Т. Шевченка. 

Переможець міських змагань з тенісу настільного  буде представляти 

місто на обласних змаганнях серед школярів Кіровоградської області. 

 

24 листопада у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна було 

проведено культурно-мистецьку акцію та науково-просвітницьку акцію 

«Мистецтвознавчі читання до дня народження О. О. Осмьоркіна» на тему: 

«Живописна школа О. О. Осмьоркіна». 

Розпочався захід з демонстрації унікального документального фільму 

«Голгофа художника Олександра Осмьоркіна», відзнятого у 1989 році під час 

презентації масштабної ретроспективної виставки живописних та графічних 

творів Олександра  Олександровича Осмьоркіна в Центральному будинку 

художника в Москві. Зацікавили присутніх і творчо-біографічні презентації, 

підготовлені студентами будівельного коледжу зі спеціальності «архітектурне 

проектування та внутрішній інтер’єр», науковим керівником яких є член 

Національної Спілки архітекторів України Тетяна Пенязь.   

 Вразив всіх присутніх і відеофільм «Олександр Осмьоркін… Закоханий 

у мистецтво» із серії «Світ у чуттєвих образах», презентований викладачем-

методистом музичного училища з предмету «Історія культури 

Кіровоградщини» Людмилою Френчко. 

 З підсумковим словом до учасників заходу звернулася доцент кафедри 

образотворчого мистецтва і дизайну художньо-графічного відділення 

мистецького факультету Центральноукраїнського педагогічного університету 

імені В. Винниченка, кандидат мистецтвознавства Олена Кириченко, яка 

зазначила, що участь в подібних просвітницьких проектах є стимулом для 

студентів у проведенні наукових досліджень та вивченні історії мистецтва 

нашого міста і області, а також популяризації здобутків видатних творчих 

особистостей. 

 

25 листопада у бібліотеці-філії № 5 Кіровоградської МЦБС було 

проведено перегляд відеофільму «Революція гідності. Україна 2014». 

До цього заходу бібліотекарі підготували викладку літератури «Голос 

Майдану» та огляд літератури з неї. Потім відбувся перегляд фільму та його 

обговорення. 

 

25 листопада у м. Мала Виска відбувся відкритий чемпіонат                                     

ДЮЦ «Вись» з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006 - 2009 років 

народження. У чемпіонаті брали участь 320 спортсменів (17 команд),                        

в т.ч. 34 учні з  комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». 

Вихованці даної спортивної школи завоювали 3 срібні та 6 бронзових нагород. 
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Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями, дипломами та 

цінними подарунками. 

 

24-26 листопада в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - диспут на тему: «Хто я? Навіщо я?»;                       

ДЮК «Зоряний» – виставку дитячих малюнків «Країна дитячих мрій»;                        

ДЮК «Ровесник» – перегляд документального фільму про голодомор;                      

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

ДЮК «Надія» – навчально-тренувальні збори; ДЮК «Гірник» – годину 

пам’яті жертв голодомору. 

 

24-26 листопада у м. Сент-Етьєн (Франція) відбувся молодіжний 

чемпіонат Європи зі скелелазіння. Вихованець КЗ «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради» Ткач Ярослав 

посів 1 місце в швидкості, а в комбінованому заліку 7 місце (тренер-викладач 

Побережець М.Й.). 

 

До Дня пам'яті жертв голодоморів 

 

24  листопада в навчальних закладах міста відбулися тематичні заходи 

з нагоди вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні: уроки пам’яті 

«Незгасне пам’яті свіча»; загальношкільні лінійки «Трагічні події голодомору 

1932 – 1933 років в житті українського народу»; виховні години   «Голодомор 

в Україні – геноцид українського народу»,  «День скорботи і пам’яті 

Голодомору в Україні», «Жертви голодоморів та політичних репресій», «Всім 

безвинно полеглим»; акція «Засвіти свічку»; уроки історії на тему: 

«Голодомор 1932 – 1933 років»,  «Колосок пам’яті», «Голодомор 1932 – 1933 

років «Україна пам’ятає»; перегляд документальних та художніх фільмів, 

присвячених голодомору 1932-1933 років; конкурс на кращу листівку 

(малюнок) «Україна пам’ятає». 

25 листопада з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів відбулися хода 

пам’яті від Кафедрального собору (перехрестя вул. Великої Перспективної та 

пров. Василівського) до пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років 

на Фортечних валах, загальнонаціональна хвилина мовчання, покладання 

квітів до пам’ятного знака, вшанування пам'яті загиблих запаленням свічок та 

панахида, яку відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Марк. 

У заходах брали участь: керівництво області та міста, працівники 

структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчих органів міської 

ради, представники трудових колективів підприємств, установ, організацій, 

студенти навчальних закладів, члени місцевих осередків політичних партій, 

громадських організацій, священнослужителі релігійних громад міста. 

Загальна кількість учасників — до 500 осіб. 
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Цього дня у місті були приспущені державні прапори України на 

будинках, приміщеннях, спорудах органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, обмежено проведення розважальних 

заходів. 

У храмах міста відбулися поминальні панахиди за загиблими від 

голодоморів в Україні. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 24 листопада на площі перед міською радою відбувся  осінній ярмарок 

з продажу  продовольчих товарів місцевого та вітчизняного виробництва,  у 

якому брали  участь 32 суб'єкти господарювання міста. 

 

 24 листопада муніципальним патрулем у складі  спеціалістів 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції проведено рейдові відстеження місць 

несанкціонованої торгівлі по вулицях Бєляєва,  Пацаєва, Космонавта Попова, 

Академіка Корольова.  

За результатами рейду по вул. Тельнова (біля магазину «АТБ») 

спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за статтею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля рибою) та вручено                 

20 попереджень .  

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 20 по 24 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

57 вулицях міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 44 попередження. 

 

Охорона здоров»я 

 

24 листопада в актовому залі дитячої міської поліклініки №1 відбулося 

засідання колегії управління охорони здоров'я на тему: «Про стан 

захворюваності та надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити та 

лептоспіроз у лікувально-профілактичних закладах комунальної власності 

міста». 
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Освіта 

 

24 листопада  на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

«Журавочка» № 48 методист відділу методичного забезпечення кадрової 

політики управління освіти Кіровоградської міської ради Валентина Лихацька 

провела нараду з керівниками дошкільних навчальних закладів.   

Розглянуто питання: про організацію медичного обслуговування дітей у 

дошкільних навчальних закладах; про вимоги до ведення кадрової 

документації.  

 

25 листопада  на базі комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий 

ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр» відбувся міський етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови. В олімпіаді брали 

участь 46 учнів 8–11-х класів з 15-ти загальноосвітніх навчальних закладів. 

За рішенням фахового журі 21 учень  (37%) продемонстрували високі 

знання з німецької мови, набравши при цьому від 86 до 121 бала із                                     

130 можливих. 

 

25 листопада  на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» відбувся міський етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з французької мови. В олімпіаді  брали участь  21  школяр 

з двох шкіл міста. 

 

26 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 хімії. 

 

26 листопада  на базі комунального закладу  “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» відбувся міський етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з польської мови. 

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради         М.Смаглюк 
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