
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                          за  08-10 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

08 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Володимира 

Зайченка відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про перейменування управління комунальної 

власності Кіровоградської міської ради; пропозиції щодо включення об'єктів 

до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017 – 2021 роки; пропозиції щодо 

внесення змін до Міської програми сприяння створенню та підтримки 

функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у                               

м. Кропивницькому на 2016-2018 роки; про витрати на 2018 рік на 

капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги; про затвердження 

Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на                                   

2017 – 2018 роки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 04 по 09 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 994 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1829 консультацій. 
 

З 04 по 08 грудня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 165 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії –        79 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 86 осіб. Направлено 5 письмових відповідей 

депутатам,    громадянам, організаціям та установам.  

 

З 04 по 08 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було  40 громадян 

з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; усиновлення  та опіки  - 14; 

майнових питань – 8; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.  
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Відбулося 2 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. За підсумками рейдів складено 5 актів обстеження умов 

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

10 – сім'ях опікунів (піклувальників). В ході рейдів одну дитину вилучено з 

вулиці та тимчасово влаштовано до комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради.  

Спеціалісти служби брали участь у 17 судових засіданнях  та 

знайомстві двох дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

потенційними усиновлювачами, батьками-вихователями. 
 

Діалог влади з народом 

 

08 грудня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав начальник управління 

містобудування та архітектури – головний архітектор міста Вадим Мездрін. 

 Посадовець відповів на 2 дзвінки з питань: надання дозвільних 

документів на добудову балкону та надання інформації про внесення змін до 

плану зонування земельної ділянки. 

 

Події суспільно-політичного життя 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 05 по 09 грудня в м. Житомир проходив всеукраїнський турнір з 

боксу серед юніорів, присвячений Дню Збройних Сил України. Змагання 

зібрали           192 спортсменів із 19 команд. Учень комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної 

культури та спорту міської ради» Владислав Стась завоював золоту медаль, а 

його одноклубники Руслан Чемерис і Олег Цірекідзе стали бронзовими 

призерами. 

 

 08 грудня в приміщені Time Club "Berloga" відбувся «Вечір кіно» для 

молоді м. Кропивницького, організатором якого була Молодіжна рада при 

виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

 

08 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 5 – конкурс малюнків «Конвенція про права дитини». Метою 

конкурсу було розповісти про права та свободи дитини. До конкурсу 

бібліотекарі створили книжкову виставку «Я маю право на…», де читачі 

ознайомилися з книгами по правознавству, папкою конволют «Всі діти 
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мають право на любов та піклування», брошурою «Конвенція про права 

дитини». Переможців конкурсу малюнків нагороджено грамотами і призами; 

№ 14 – день інформації «Вивчай англійську та німецьку – йди в ногу з 

часом».  

 

 08-10 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Старт» - зустріч зі спеціалістом служби у справах 

дітей в рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства»; ДЮК «Юність» 

– годину спілкування на тему: «СНІД – страшна хвороба нашого століття!», 

ДЮК  «Моноліт» змагання з жиму лежачи до Дня Збройних Сил України, 

ДЮК «Надія» - першість області з таеквондо за участю вихованців клубів 

«Надія» та  «Мрія». 

 

09-10 грудня проводилася відкрита першість КДЮСШ № 2 з футболу 

серед юнаків 2007 – 2008 років народження. Переможцем змагань стали юні 

футболісти ФК «Зірочка». Срібні нагороди вибороли гравці КДЮСШ № 2. 

Третє місце посіла команда ФК «Зірка». 

10 грудня в м. Кропивницькому відбувся чемпіонат міста з таеквон-до 

ІТФ серед молодших юнаків та кадетів. У змаганнях брали участь                                      

75 спортсменів. Чемпіонами в своїх вікових та вагових категоріях стали: 

Кудін Микита, Зюнзя Ілля, Бутурліменко Ілля, Юрченко Даніїл, Потапенко 

Володимир, Романовський Костянтин, Леонова Ольга, Перебейніс Анна. 

Срібні нагороди заювали: Бугаєнко Єгор, Мамаєнко Вадим, Грузін Діана. 

Тренує спортсменів Ігор Зюнзя. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

08  грудня  муніципальним   патрулем   у   складі   спеціалістів 

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення та спеціалізованої інспекції  проведено  рейдове  відстеження  

місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку 

“Центральний”).   

На час проведення рейду несанкціонована торгівля призупинена. 

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 04 по 08 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 
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міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 50 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 37 протоколів про порушення                                    

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                         

42 попередження. 

 

Охорона здоров»я 

08 грудня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 відбулося 

засідання  ради з розбору випадків дитячої та материнської смертності за 

участю заступника начальника управлінняохорони здоров»я Лариси Кудрик, 

головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 

міста, міського позаштатного спеціаліста з педіатрії  Кордонець С.І. та 

міського позаштатного акушера-гінеколога  Грач Т.І. 

 

Освіта 

 

08 грудня відбувся Всеукраїнський інтерактивний конкурс  з 

математики «Кенгуру». У конкурсі брали участь 1125 учнів  2-11 класів із 16 

закладів освіти міста. 

 

09 грудня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбулася 

міська олімпіада з англійської мови, в якій брали участь 136 учнів з                           

32 навчальних закладів. 

За рішенням фахового журі перші місця зайняли учні: Мишериченко 

Богдан  (8 клас, НВО № 25); Подлєсна Поліна  (9 клас, СЗШ № 14); Табалова 

Анастасія (10 клас, НВК «Кіровоградський колегіум»); Салова Анастасія                     

(11 клас, НВК «Кіровоградський колегіум»). 

Найбільше призових місць здобули учні навчальних закладів:                               

НВК «Кіровоградський колегіум» –  8, НВО № 6 – 5, СЗШ № т14 – 5,                          

гімназія нових технологій навчання – 4.  

 

10 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення», навчально-виховного комплексу „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”, 

комунального закладу  „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” 
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проходив ІІ міський етап Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій серед учнів  8-11 класів. 

Перші місця зайняли учні гімназії нових технологій навчання, 

навчально-виховного комплексу „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”, 

комунального закладу „Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-

юнацький центр”. 

 

 

 

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


