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ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за  12-14 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З  09 по 13 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 652 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1468 консультацій. 

 

З  09 по 12 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

42 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 64 особи. Направлено 117 письмових відповідей депутатам,    

громадянам, організаціям та установам.  

 

З  09 по 12 січня  на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було                                             

46 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; усиновлення  та 

опіки  - 22; майнових питань – 7; визначення порядку зустрічей з дитиною – 5.  

Проведено профілактичний рейд, за підсумками якого складено                          

4 акти обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 3-х судових засіданнях  та у 

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

потенційними батьками-вихователями. 

Діалог влади з народом 

 

12 січня за результатами своєї діяльності у 2017 році перед 

громадськістю і представниками засобів масової інформації звітував секретар 

міської ради Андрій Табалов. 

Серед знакових подій минулого року Андрій Табалов назвав 

консолідацію зусиль всього депутатського корпусу навколо підготовки і 

прийняття міського бюджету на 2018 рік, комплексне опрацювання галузевих 

програм соціально-економічного розвитку Кропивницького, достатньо 

ефективну оптимізацію діяльності  мереж освіти і охорони здоров’я, розробку 

та впровадження нової програми «Безпечне місто». 

Секретар міської ради закликав журналістів максимально сприяти 

створенню необхідного позитивного образу міста Кропивницького. 
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12 січня на дзвінки жителів міста, які надходили на «гарячу лінію» 

міського голови відповідав головний інженер КВКГ ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» Атрощенко О.М. 

 Посадовець відповів на 3 дзвінки з питань: підвищення тарифу на 

повірку лічильника холодного водопостачання, відновлення водопостачання 

та проведення робіт з благоустрою після проведення  ремонтних робіт по 

ліквідації пориву труби водопостачання. 

 

  13 січня відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича та 

депутата міської ради Дмитра Терзова з мешканцями вулиць Балашівської  та 

Івана Богуна. Проблеми ремонту доріг і забезпечення питною водою стали 

головними для обговорення під час зустрічі. Також людей цікавив подальший 

розвиток в обласному центрі громадського транспорту, закладів освіти і 

охорони здоров’я. Андрій Райкович прозвітував про виконані роботи у                        

2017  році і поділився  планами на 2018 рік.  

 

13 січня міський голова Андрій Райкович зустрівся з жителями будинку 

№ 80 по вулиці Кропивницького. Андрій Райкович поцікавився у мешканців, 

як вони оцінюють виконанні роботи з благоустрою прилеглої території, та 

вислухав звернення щодо налагодження каналізаційної системи у будинку, 

організації вивезення твердих побутових відходів тощо. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 21 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року в шаховому клубі «Гамбіт» 

проходив шаховий турнір серед юнаків, чоловіків та ветеранів, присвячений 

новорічним та різдвяним святам. У турнірі брали участь 25 шахістів.  

У змаганні чоловіків перше місце посів Андрій Ломакін. Срібну медаль 

завоював Антон Петушинський. Третє місце посів Іван Ковальчук. Серед 

юнаків переміг Костянтин Криворог. Срібну медаль виборов Роман Кузенний. 

Третім став Антон Негрей. У змаганні ветеранів із однаковим результатом 

перше місце розділили: Аркадій Аскері, Олександр Савченко та Василь 

Гуцало. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від президента обласної федерації шахів Ігоря Волкова. 

 

12 січня у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2 

«Ятранчик» проведено спортивно-масовий захід «Майбутні олімпійські 

зірочки», організований завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, відділення НОК України в 
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Кіровоградській області, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та адміністрації навчального закладу.  

Під час спортивного свята 32 дітей взяли участь у різноманітних 

спортивних конкурсах та естафетах на спритність, влучність, кмітливість. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту, а всі учасники заходу, які в цьому році стануть школярами, 

отримали «Олімпійські зошити» та сувеніри від обласного відділення 

Національного олімпійського комітету України. Дитячому садочку 

організатори спортивного свята вручили спортивний інвентар та літературу на 

олімпійську тематику.  

 

12-13 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 13 – книжковий дайвінг «Чарівний світ Шарля Перро» для читацької 

категорії – діти 8-11 років. Бібліотекарі  підготували  «Біографічні 

замальовки», в яких представили сторінки біографії казкаря, а також провели 

конкурси: «Впізнай героя та казку», «Шиворіт – навиворіт», «Чому може 

навчити казка», «Букво вікторина»; 

№ 19 – засіванка «Нас послав Святий Василь». За давньою українською 

традицією до бібліотеки  завітали  меланкарі привітати ґаздинь бібліотеки-

філії. На знак вдячності численні учасники отримували солодощі за гарно 

виконані щедрівки та вдало зіграні традиційні образи; 

 № 4 – звіт перед населенням «Калейдоскоп подій 2017 року». Присутні 

пригадали яскраві та найбільш пам’ятні бібліотечні події минулого року. 

Наприкінці зустрічі усіх було запрошено до святкового частування, під час 

якого бібліотекар читальної зали Людмила Кошель розповіла про давні 

традиції святкування Нового року, Свят-вечора, Різдва і коляди в Україні та 

заохотила читачів взяти активну участь у святкових конкурсах, іграх і 

розвагах. 

 

13 січня в НВК № 26 відбувся спортивний захід для викладачів фізичної 

культури та учнівської молоді «Вчитель + учень = олімпійський дует». Захід 

проведено відділенням Національного олімпійського комітету України в 

Кіровоградській області за сприяння управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького, управління освіти, науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації та дирекції навчального закладу.  

У змаганнях брали участь 12 команд із Кіровоградської, 

Дніпропетровської та Запорізької областей. До програми заходу входили: 

змагання з волейболу (2х2), баскетбольна естафета та змагання з настільного 

тенісу. 
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За підсумками всіх спортивних випробувань найкращий результат 

продемонструвала команда Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району 

Дніпропетровської області. Срібними призерами стали представники 

Приміської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Нікопольської районної ради 

Дніпропетровської області. Третє місце посів спортивний дует Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області.  

Учасників змагань привітали: віце-президент Національного 

олімпійського комітету України, перший заступник Міністра молоді та спорту 

України Ігор Гоцул, народний депутат України Олександр Горбунов, срібний 

призер ХХVІІ Олімпійських ігор з велоспорту на треку, почесний громадянин 

міста Олександр Симоненко, голова обласного відділення НОК України 

Олександр Кузьмін, начальник управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького Сергій Колодяжний.  

Почесні гості нагородили переможців та призерів змагань в окремих 

видах і в загальному заліку дипломами, медалями, кубками, сувенірами з 

олімпійською символікою від обласного відділення НОК України. Також всі 

учасники спортивного заходу отримали подарунки від народного депутата 

України Олександра Горбунова. 

 

13-14 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді управління 

молоді та спорту відбулися заходи: ДЮК «Надія» - семінар для керівників 

секцій з таеквондо та атестація вихованців з таеквондо; ДЮК «Моноліт» - 

спортивно-розважальна програма «Сила та здоров’я».  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З  09 по 12 січня  спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

33 вулицях міста. За результатами рейдів складено 27 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 44 попередження. 

     

Охорона здоров»я 

 

12 січня на площі перед будинком Міської ради  міста Кропивницького 

за участю народного депутата України Олександра Горбунова, міського 

голови  Андрія Райковича та секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося урочисте вручення спеціалізованого санітарного автотранспорту -              

4-х автомобілів лікувально-профілактичним закладам комунальної власності 
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міста (комунальні заклади: «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», пологовий 

будинок № 1). В заході також брали участь керівники лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста, медична громадськість 

та представники ЗМІ. 

Автотранспорт, повністю укомплектований необхідним обладнанням, 

відразу після вручення вирушив до лікарень міста. 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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