
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                          за  15-17 грудня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

15 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата міської 

ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, представники 

засобів масової інформації, представники громадськості. 

Розглянуто наступні питання: про міський бюджет на 2018 рік;   про 

перейменування фінансового управління Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про фінансове управління Міської ради міста 

Кропивницького; про затвердження перспективного плану роботи міської 

ради на 2018 рік; про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики 

в місті Кропивницькому; про внесення змін до Плану діяльності міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік;   

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 21 листопада 2017 року № 1232; про затвердження Положення про відділ 

культури і туризму Міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про 

перейменування управління комунальної власності Кіровоградської міської 

ради;  про перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради;  про 

затвердження Положення про управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції; про затвердження Положення про 

управління капітального будівництва  Міської ради міста Кропивницького в 

новій редакції;  про затвердження Положення про міську дружину міста 

Кропивницького; про затвердження Положення про управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про 

перейменування управління державного архітектурно-будівельного контролю 

Кіровоградської міської ради та затвердження Положення в новій редакції; про 

перейменування управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради; звіт голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького  з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій. 
 

 



2 
 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З 11 по 16 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 976 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1805 консультацій. 
 

З 11 по 15 грудня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

138 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –        

56 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 82 особи. Направлено 312 письмових відповідей депутатам,    

громадянам, організаціям та установам.  

 

З 11 по 15 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було  56 громадян 

з питань: соціально-правового захисту дітей – 16; усиновлення  та опіки  - 21; 

майнових питань – 12; визначення порядку зустрічей з дитиною – 7.  

Відбулося 4 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. За підсумками рейдів складено 15 актів обстеження умов 

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

4 – у сім'ях опікунів (піклувальників). В ході рейдів 5-х дітей вилучено з двох 

сімей та тимчасово влаштовано до Кіровоградської обласної дитячої лікарні. 

Спеціалісти служби брали участь у 11 судових засіданнях та у 

знайомстві 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                           

з  4 потенційними усиновлювачами, батьками-вихователями. 

Окрім того, в комунальних закладах «Загальноосвітня школа                           

І-ІІІ ступенів № 29» та КЗ «Спеціальна загальноосвітня школа                                                  

І-ІІ ступенів № 1 - дошкільний навчальний заклад» проведені бесіди з 

батьками щодо належного виконання соїх батьківських обов'язків по 

відношенню до виховання та утримання дітей. 
 

15 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста.  Розглянуто 

та погоджено 5  звернень. 

15 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. Розглянуто та 

погоджено 93 звернення учасників антитерористичної операції. 
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Діалог влади з народом 

 

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

на «гарячу лінію» міського голови відповідала начальник управління освіти 

Лариса Костенко. 

 Посадовець відповіла на  дзвінки з питань: проведення ремонтних робіт 

в ДНЗ № 43 та дотримання правил безпеки щодо знаходження дітей у                         

ДНЗ № 3. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

15 грудня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

центральна бібліотека - розважально-ігровий вечір «Нумо всі на 

вечорниці!». Бібліотекарі підготували відеофільм, огляд літератури з виставки 

«Вечорниці» та провели з присутніми психологічний тест «Віщуниці, мої 

віщуниці…»; 

№ 7 – годину духовності «Передай добро по колу», яку було проведено 

шляхом он-лайн перегляду фотовиставки, присвяченої історії Святої гори 

Афон. Бібліотекарі ознайомили учасників заходу з книгами про історію 

Хрещення Русі, які є у бібліотечному фонді. 

 

15  грудня вихованці дитячо-юнацького клубу «Зоряний» відділу сім’ї та 

молоді відвідали виставку дитячих малюнків «Різдвяна казка» в дитячо-

юнацькому центрі. 

 

15-16 грудня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

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

проведено відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 з настільного тенісу серед 

юнаків та дівчат. У змаганнях брали участь 55 юних тенісистів.  

Переможцями змагань стали: Поліна Столярчук, Богдан Бабін, Яна 

Маленко та Єгор Акімов. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами і медалями відділу фізичної культури та спорту міської ради. 

 

16 грудня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

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

проведено відкриту першість КДЮСШ № 3 з боротьби дзюдо серед юнаків та 

дівчат. У змаганнях брали участь 52 юні дзюдоїсти. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту міської ради. 
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 16 грудня в приміщенні Центрально-українського державного 

педагогічного університету імені В. Винниченка відбувся  регіональний етап 

Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» серед 

студентів вищих навчальних закладів м. Кропивницького. Кращих обрали в 

номінаціях: студент-програміст; громадський діяч; медійник; аналітик;  

науковець; спортсмен; дизайнер; кращий студент (комплексна 

характеристика). 

 

16 грудня у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС був 

проведений захід – різноманітне майстрування «Калейдоскоп ялинкових 

іграшок». Взяти участь у заході зміг кожен, хто протягом року ставив рекорди 

у кількості прочитаних книг, допомагав у проведенні різних заходів та 

найбільше відвідував всією сім’єю бібліотеку. Нагороджено 10 родин у 

номінаціях — «Найкращі читачі бібліотеки», «Найерудованіший читач», 

«Найталановитіший читач», «Вірні читачі»), «Молода читаюча родина»), 

«Найкращі помічники бібліотеки», «Найбільш читаючі діти», «Читачі – 

захисники природи», «Друзі бібліотеки», «Активно читаюча родина» та 

«Найкращий партнер бібліотеки». Представник кожної номінації отримав 

грамоту «Бібліотечний Оскар» і солодкий приз. Подарунки для нагородження 

читачів надав депутат Міської ради міста Кропивницького Михайло Бежан, 

який опікується 101-м мікрорайоном. 

 

 16-17 грудня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Барс» - спортивно-ігрову розважальну програму до 

Дня Святого Миколая; ДЮК «Старт» – відкриті тренування з кік-боксингу; 

ДЮК «Моноліт» – змагання з жиму лежачи;  ДЮК «Надія» - спортивно-

розважальну програму «Сила та здоров’я». 

 

17 грудня в ДЮК «Надія» проведено відкриту першість КДЮСШ № 3  з 

гімнастики художньої серед дівчат 2009 р. н. і молодших. У змаганнях брали 

участь 30 юних гімнасток. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради. 

 

З 13 по 16 грудня в м. Кам'янському проходив чемпіонат України з 

плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.                                

У змаганнях брали участь біля 350 спортсменів із 21 регіону України. Учні 

відділення інваспорту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту міської ради» Ольга 

Свідерська й Андрій Деревінський завоювали по три золоті нагороди. Тренує 

спортсменів Олена Кузніцова. 
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З 11 по 17 грудня в м. Надвірному Івано-Франківської області проходив 

Міжнародний турнір з боксу пам’яті заслуженого тренера України                                     

В. Дем’янова. У престижних змаганнях брали участь понад 170 спортсменів із 

України, Азербайджану, Індії та Казахстану. 

Учениця комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту міської ради» Аміна 

Булах завоювала срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг. Тренують 

спортсменку Віктор Фесечко та Сергій Платонов. 

 

З 15 по 17 грудня в м. Харкові проводився Всеукраїнський турнір з 

гирьового спорту в двоборстві пам’яті льотчика Івана Кожедуба. Змагання 

зібрали 112 спортсменів. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту міської 

ради» Геннадій Тимофєєв, підійнявши гирю вагою 32 кг 312 разів (поштовх – 

110 разів, ривок – 202 рази), став срібним призером змагань серед атлетів у 

ваговій категорії до 85 кг. Інший кропивницький гирьовик Владислав 

Вишінський посів четверте місце.Тренує спортсменів Сергій Шевченко. 

 

З 15 по 17 грудня в м. Миколаєві проходив всеукраїнський турнір із 

греко-римської боротьби серед юнаків, який зібрав 290 атлетів. Учні 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

відділу фізичної культури та спорту міської ради» завоювали 3 бронзові 

нагороди.  Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторя Ковпан. 

 

Історичні події 

 

16 грудня у приміщенні школи естетичного виховання «В гостях у 

казки» відбулися урочистості з нагоди 40-річчя утворення селища Нового та 

Новенської селищної ради. В урочистостях брали участь: міський голова 

Кропивницького Андрій Райкович, народний депутат України Станіслав 

Березкін, депутат Міської ради міста Кропивницького Валентина Яремчук. 

Андрій Райкович виконав почесну місію й вручив відзнаки обласної 

державної адміністрації, міської ради та її виконавчого комітету: грамоти, 

подяки і цінні подарунки представникам територіальної громади селища. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15  грудня  муніципальним   патрулем   у   складі   спеціалістів управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції проведено  рейдове  відстеження  місць 

несанкціонованої торгівлі на розі вулиць Преображенської та Пашутінської 

(біля ринку “Центральний”) та по  вул. Великій Перспективній (біля магазину 
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“Сільпо”).   

На час проведення рейду несанкціонована торгівля домашньою птицею 

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. 

 

  16 грудня о 9-00 у селищі Новому, по вулиці Металургів, з нагоди                      

40-річчя утворення селища проведено ярмарок з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного виробництва,   у  якому  

брали  участь 20  суб'єктів господарювання міста. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 11 по 15 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 41 вулиці міста. 

За результатами рейдів складено 29 протоколів про порушення                                    

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                         

54 попередження 

Освіта 
 

15-16 грудня на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати проходив фінал міського бізнес-турніру «Стратегія фірми 

Кропивницький - 2017». В заході брали участь: начальник управління освіти 

Лариса Костенко, заступник президента регіональної торгово-промислової 

палати  Ігор Філіпов; начальник регіонального відділення акціонерного банку  

«Південний» в м. Кропивницькому  Алла Гайдерова; координатора бізнес-

турніру, генеральний директор компанії інтелектуальних технологій, викладач 

кафедри стратегії підприємств Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  Віталій Паздрій.  

В рамках заходу змагалися фіналісти турніру у наступних номінаціях: 

«Учнівська ліга», «Студентська ліга», «Ліга наставників», «Сімейна ліга». 

Начальник регіонального відділення акціонерного банку  «Південний» в 

м. Кропивницькому Алла Гайдерова провела тренінг «Техніка ведення 

ефективних переговорів». 

Відбувся конкурс учнівських рекламних роликів та церемонія 

нагородження переможців бізнес-турніру та передача естафети ІV міського 

бізнес-турніру «Стратегія фірми Кропивницький - 2018». 

Також відбулось нагородження переможців міського туру  

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2018», який проходив у номінаціях: 

«Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика»,  «Фізична 

культура». 
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16 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

І-ІІІ ступенів «Мрія» відбувся ІІ (міський) етап олімпіади з математики серед 

учнів 4-х класів. 30 школярів, переможців шкільного етапу, з 30 закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького мали можливість 

продемонструвати свої математичні здібності. 

 

16 грудня на базі гімназії № 9 відбувся міський етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства, в якому брали участь 60 учнів із                               

29 закладів загальної середньої освіти міста. 

17 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 відбувся                        

ІІ (міський) етап Всеукраїнської  учнівської олімпіади з географії, в якому 

брали участь 97 учнів 8-х-11-х класів з 36 закладів загальної середньої освіти 

міста.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           А.Бондаренко 
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