
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                          за  02-03 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 27 листопада по 02 грудня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 1025 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1605 консультацій. 
 

З 27 листопада по 01 грудня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 108 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 26 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 82 особи. Направлено 23 письмові відповіді 

депутатам,    громадянам, організаціям та установам.  

 

З 27 листопада по 01 грудня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було       

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

опіки  - 31; майнових питань – 14; визначення порядку зустрічей                                              

з дитиною – 6.  

Відбулося 3  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,     та         

7 – сім'ях опікунів (піклувальників). В ході рейдів 3-х дітей вилучено з сім'ї  та 

тимчасово влаштовано до Кіровоградської міської дитячої лікарні. 

Спеціалісти служби брали участь у 18 судових засіданнях та спільно з 

методистом управління освіти міської ради здійснили перевірки стану 

виховної роботи у  комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання 

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

центр "Перлинка" та загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  № 2. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій  та громадських організацій 

 
01 грудня о 18.00 на площі Героїв Майдану Кіровоградська міська 

організація ВО “Свобода” спільно з ВГО “Сокіл” провели мітинг, присвячений 

четвертій річниці початку Революції Гідності.  Кількість учасників —                       

до 20 осіб. 

Учасники акції згадали про події Революції Гідності, вшанували пам'ять 

загиблих учасників Революції Гідності хвилиною мовчання, запаленням свічок 

та покладанням квітів до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні. 

 
01 грудня о 12.00 на площі Героїв Майдану Кіровоградська обласна 
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громадська молодіжна організація “Батьківщина молода” організувала акцію, 

присвячену Всесвітньому дню боротьби з ВІЛ/СНІД.  Кількість учасників — 

до 10 осіб. Мета — інформування населення про небезпеки, пов'язані з 

ВІЛ/СНІД.  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 27 листопада по 03 грудня в м. Мінську (Білорусь) проходив Кубок 

світу з таеквон-до (ІТФ) серед дорослих, юніорів та кадетів. Змагання 

світового рівня зібрали біля 1300 учасників із 29 країн. Учениця комунального 

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

культури та спорту міської ради» Владислава Лягаєва перемогла в командному 

спарингу, посіла 2 місце в командному тулі та 3 місце в особистому спарингу. 

Її одноклубниця Лілія Діордієва завоювала 3 бронзові медалі Кубку світу. 

Тренує кропивницьких спортсменів Ігор Зюнзя. 

 

З 27 листопада по 01 грудня в м. Дніпрі проводився всеукраїнський 

турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Левіна М.Я. На престижні 

змагання прибули 65 спортсменів із 8 команд. Учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури 

та спорту міської ради» Олег Мельниченко завоював золоту медаль, його 

одноклубник Дмитро Скворцов став срібним призером, а Володимир 

Холодовський посів третє місце. 

 

З 30 листопада по 03 грудня в м. Харкові проходив фінальний етап 

Всеукраїнських змагань зі скелелазіння серед юніорів, юніорок, юнаків та 

дівчат (вид програми швидкість і болдеринг). У змаганнях брали участь                      

370 спортсменів із 11 регіонів. Нашу область представляли 9 учнів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту міської ради», обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та ФСТ «Динамо».  

Кропивницький спортсмен Ярослав Ткач переміг у змаганнях на 

швидкість та став другим у болдерингу. Його одноклубники Ніл Плохов і 

Максим Німеровський посіли відповідно 2 та 3 місця у швидкісному підйомі. 

Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, Валентина 

Русінова й Олександр Колотуха. 

За рішенням тренерської ради Національної федерації альпінізму і 

скелелазіння України за результатами виступів у 2017 році до складу збірної 

команди України зі скелелазіння включені: в основний склад Сергій 

Побережець, Юрій Побережець і Ярослав Ткач, а кандидатом до національної 

збірної стала Діана Токар. 

 

01-02 грудня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 
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центр «Лідер» проходив чемпіонат КДЮСШ № 3 з волейболу серед юнаків та 

дівчат. У змаганнях брали участь 4 команди.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту міської ради. 

 

01-02 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були 

проведені заходи: 

№ 1 – годину доброти «Навчи своє серце добру». Напередодні 

Міжнародного дня людей з інвалідністю бібліотекарі для молодших 

користувачів, провели урок доброти. Діти також переглянули відеосюжет про 

досягнення людей з інвалідністю; 

№ 16 – годину доброти «Добро і милосердя єднають серця». Під час 

заходу у виконанні юних читачів бібліотеки та  інших присутніх гостей 

прозвучали іірші та молитви; 

№ 2 – бесіду «Вони знайшли у себе в житті». Присутні переглянули 

відеосюжети «Незламні та нескорені. Ветерани АТО на «Іграх героїв», «Наші 

нескорені бійці - воля сильніша за тіло». Бібліотекарі познайомили присутніх 

з буклетом «Сила життя», в якому розповідається про дванадцять історій 

героїв, дванадцять незламних доль, дванадцять незвіданих шляхів; 

№ 5 – презентацію творчості людей з обмеженими можливостями 

«Краса, створена власноруч». В заході брала участь автор поробок Наталія 

Цимбал та люди, які цікавляться рукоділлям чи хенд-мейдом. У бесіді «Наш 

вільний час» бібліотекар спонукала присутніх замислитися над тим, на що ми 

витрачаємо дорогоцінні миттєвості свого життя. Присутні оглянули речі, 

представлені на виставці поробок «Ось, що ми можемо!»; 

№ 8 – криницю милосердя «Подаруй частинку душі і серця». Колектив 

бібліотеки – філії зустрівся з вихованцями спеціальної загальноосвітньої 

школи № 3  та провели з ними конкурси та ігри: відеомандрівку «Дивовижні 

місця краю», конкурс малюнків «Повір у себе», перегляд мультисерпантину 

«По слідам казкових героїв»; 

 № 11 – арт-майстерню «Нова стара книга». 

В рамках засідання клубу за інтересами «Книжкова скарбничка» 

гуртківці відкрили свою арт-майстерню «Стара-нова книга». Актив клубу 

демонстрував дітям як з непотрібної чи старої книги створити справжній 

витвір мистецтва, ділився секретами ілюстрації та декорування. Наймолодші 

відвідувачі бібліотеки залюбки брали участь у ремонті книг - підклеювали 

корінці, із картону та тканини виготовляли нові обкладинки для книг, а для 

декорування створювали власні малюнки та аплікації. 

 

02 грудня в СДЮСШОР-2 відбувся відкритий командний чемпіонат 

міста з боротьби дзюдо серед юнаків 2005-2006 р. н. У змаганнях брали участь 

160 спортсменів із 9 команд, у т.ч. 17 вихованців комунального закладу 

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

та спорту міської ради». Учні даної спортивної школи завоювали 3 золоті,                     

3 срібні та 6 бронзових нагород.  
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01-03 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Скіф»  -  перегляд відеоролику, присвячений 

боротьбі зі СНІДом; ДЮК «Надія» -  навчально-тренувальний збір та 

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

 

02-03 грудня у м. Львові проводився Всеукраїнський турнір з гирьового 

спорту в двоборстві. Змагання зібрали більше 160 учасників. Учень 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

відділу фізичної культури та спорту міської ради» Геннадій Тимофєєв, 

підійнявши гирю вагою 24 кг 420 разів (поштовх – 162 рази, ривок – 258 разів), 

став переможцем серед атлетів у ваговій категорії до 80 кг. Інший 

кропивницький гирьовик Владислав Вишінський посів шосте місце. 

Тренує спортсменів Сергій Шевченко. 

 

03 грудня в СДЮСШОР-2 проходив чемпiонат областi з легкоï  

атлетики, який зібрав 120 учасників, у т. ч. 30 атлетів комунального закладу 

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

та спорту міської ради». Вихованці даної спортивної школи завоювали 4 золоті 

та 5 бронзових нагород. 

 

До  Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

 01 грудня у приміщенні міської ради було вручено відзнаки міської ради 

міста Кропивницького та виконавчого комітету членам Кіровоградської 

обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів “Серце 

матері”, Кропивницької територіальної організації Українського товариства 

глухих, Кропивницької міської організації інвалідів “Сила духу” . 

 

01 грудня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради» відділом фізичної культури та спорту 

міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» і відділенням Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області проведено спортивно-розважальні заходи для дітей з 

особливими потребами, присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю. 

У гості до вихованців відділень інваспорту КДЮСШ № 1 та № 3 завітали 

відомі спортсмени-паралімпійці Ольга Свідерська, Андрій Деревінський, 

Алла Мальчик, Олександр Костик.  

Учасників заходу привітав начальник відділу фізичної культури та 

спорту міської ради Сергій Колодяжний. Представник обласного відділення 

НОК України Микола Аношкін провів для дітлахів олімпійську вікторину,                  

а потім юні спортсмени з обмеженими фізичними можливостями брали участь 

у різноманітних спортивних змаганнях та долучилися до конкурсу 

спортивного малюнку.  

Всі учасники заходу отримали «Олімпійські футболки» та сувеніри від 

відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській 
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області. Після завершення спортивного свята юні спортсмени мали змогу 

поласувати солодощами та поспілкуватися із однолітками за святковим 

столом. 

 

01 грудня в загальноосвітніх навчальних закладах міста відбулися 

тематичні заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю. Заходи були спрямовані на виховання толерантного ставлення 

до людей з обмеженими фізичними можливостями, на руйнування 

психологічних, фізичних, соціальних бар’єрів, які виключають або обмежують 

їх участь у повноцінній життєтворчій діяльності. 

У всіх школах міста проведені: уроки доброти «Дивіться на нас, як на 

рівних», бесіди «Всі люди рівні, не шукай різниці»; виставки тематичних 

стіннівок щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю. 

 

01 грудня  на базі комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання 

– „Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний 

навчальний заклад ” відбувся захід «Під сузір’ям доброти» для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

У заході брали участь: депутати міської ради міста Кропивницького 

Олександр Цертій, Дмитро Терзов  та головний спеціаліст управління освіти 

Наталія Прудко.  

Закладу вручено сертифікат для придбання спортивного інвентарю та  

обладнання на 24 тис. грн та електричний нагрівач (бойлер). 

Наприкінці заходу вихованці закладу отримали солодощі, фрукти та 

печиво. 

 

 02 грудня у приміщенні Будинку культури  Кіровоградської 

територіальної організації Українського товариства глухих начальник 

управління соціальної підтримки населення Юлія Вовк вручила 20 членам 

організації матеріальну допомогу по 500,00 грн. кожному. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

01 грудня муніципальним   патрулем   у   складі начальників управлінь 

та спеціалістів управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового 

обслуговування населення та спеціалізованої інспекції, міської дружини   

проведено  рейдові  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі  по             

вул. Преображенській (біля ринку “Центральний”). 

На  час  проведення рейду несанкціонована торгівля призупинена. 

Спеціалістом спецінспекції складено 4 протоколи  за  статтею  152   Кодексу   

України   про   адміністративні   правопорушення.     

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.   
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Житлово-комунальна сфера 

 

З 20 листопада по 01 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 51 попередження. 

 

Освіта 
 

02 грудня на базі комунального закладу  „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр „Сузір’я” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання. 

38 учнів 9-х та 11-х класів навчальних закладів міста долучилися до 

виконання завдань. 

 

03 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№ 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ” відбувся                    

ІІ (міський) етап Всеукраїнської  учнівської олімпіади з біології. В міському 

етапі брали участь 103 учні 8-х-11-х класів з 32 навчальних закладів міста.   

 

 

 

Т.в.о. начальника організаційного відділу                                     І.Штадченко 
 


	Спеціалісти служби брали участь у 18 судових засіданнях та спільно з методистом управління освіти міської ради здійснили перевірки стану виховної роботи у  комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст...
	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Освіта



