
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за  19-21 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

З  15 по 20 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 825 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1501 консультацію. 

 

З  15 по 19 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

39 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 61 особа. Направлено 61 письмову відповідь депутатам,    

громадянам, організаціям та установам.  

 

З  15 по 19 січня  на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було                                             

43 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 14; усиновлення  

та опіки  - 16; майнових питань – 10; визначення порядку зустрічей                                        

з дитиною – 3.  

Проведено профілактичний рейд, за підсумками якого складено                          

7 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 3-х судових засіданнях. 

Діалог влади з народом 

 

19 січня на дзвінки жителів міста Кропивницького, які надходили на 

«гарячу лінію» міського голови, відповідав начальник КП «Благоустрій» 

Віктор Луценко. Надійшло 3 дзвінки з питань: висадження саджанців весною, 

кронування дерев по вулицях Андріївській та Великій Пермській. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 17 по 20 січня в м. Дніпрі проходив зональний чемпіонат України                       

з боксу серед юнаків 2004-2005 р.н. Змагання зібрали 84 спортсменів                                

із 12 команд. Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради» Кухта Денис завоював золоту медаль,                    
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а його одноклубники Доценко Ігор та Ленченко Сергій стали срібними 

призерами.  

 

19-20 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 5 – фольклорні посиденьки «Зимова круговерть». Бібліотекарі 

провели ігри «Згадай-но» та «Жива картина», що викликали у дітей 

пізнавальні та позитивні емоції. Діти брали активну участь у конкурсі 

малюнків «Віночок зимових побажань» та у фестивалі поробок «Зимові 

чудеса». Присутні мали змогу ознайомитися з книжковою виставкою-

інсталяцією «Зимовий вернісаж». 

Учасники заходу отримали солодощі від депутата Міської ради міста 

Кропивницького Кріпака С.В., а від бібліотеки - заохочувальні призи; 

№ 12 – актуальний репортаж «Україна. Соборна, вільна, єдина». Під час 

заходу вихованці ДНЗ № 29 «Червона шапочка» дізналися, що означає це 

слово «соборність», і чому щороку 22 січня український народ із вдячністю 

згадує всіх героїв, які намагалися відродити нашу державу. Юним 

користувачам запропонували подивитися пізнавальний огляд «Україна. 

Соборна, вільна, єдина», взяти участь у вікторинах, згадати прислів'я та 

приказки, послухати мелодійні українські пісні; 

№ 6 – етно-годину «Україна – це ми». Під час заходу учні з цікавістю 

слідкували за дійством одягання українського костюму, активно брали участь 

у вікторині «Пісенні скарби українського народу», розгадували загадки про 

народні  символи.  Діти «водили козу», співали колядки та посівали. 

Наприкінці заходу усі разом заспівали пісню «Україна – це ми» та отримали 

солодощі; 

 № 4 – панораму «Живи, Україно, для щастя і волі!». Школярі 

переглянули відео про вікопомний Акт Злуки, жваво обговорили питання «Що 

означає для кожного соборна Україна?», взяли активну участь у вікторині. 

Бібліотекарі запропонували ознайомитися з оформленою у читальній залі 

книжковою виставкою, що висвітлює шляхи становлення державності та 

знайомить з ідейними провідниками української соборності; 

№ 2 – історичний відеоурок «Сила нації – в  її єдності». До уваги читачів 

була представлена книжкова викладка «На шляху до Соборної України», з 

історичною та документальною літературою про 10-20-ті роки ХХ ст. Відбувся 

перегляд документального фільму «Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року» 

та відео «День в історії. День Соборності України». Читачі взяли активну 

участь у бесіді «Сила нації – в  її єдності». Завершився захід вікториною 

«Любіть Україну»; 

 

 



3 
 

№ 18 – спогад-реквієм «Ніколи не забути цих юних душ нескорений 

політ». На заході були присутні юні користувачі бібліотеки – вихованці                

ДЮКу «СКІФ» відділу сім’ї та молоді міської ради. Бібліотекар Тетяна 

Княгницька цікаво розповіла присутнім про бій під Крутами, наголосивши на 

тому, що 29 січня 1918 року — це не лише день скорботи за українською 

молоддю, а й день величі духу української нації.  А бібліотекар Алла 

П’янусова ознайомила присутніх з літературою, яка є в бібліотеці з цієї теми  

та запросила присутніх переглянути тематичну поличку «Пам’ятай про 

Крути». Наприкінці заходу бібліотекарі разом з користувачами вшанували 

пам'ять Героїв хвилиною мовчання.  

 

 19-20 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - конкурс малюнків «Скажи – ні!» в рамках тижня 

попередження правопорушень; ДЮК «Моноліт» - змагання  з армспорту.  

 

20-21 січня в спортивній залі державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 8» проведено рейтинговий турнір з 

настільного тенісу. У змаганнях брав участь 31 спортсмен. Переможцями 

змагань стали: Порошенко Марк, Губарєв Ілля, Телех Анастасія. 

Переможців й призерів змагань нагороджено медалями й дипломами 

федерації настільного тенісу Кіровоградської області, та цінними 

подарунками.  

 

21 січня на стадіоні «Зірка» завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, відділення НОК України в 

Кіровоградській області, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» проходив турнір з міні-футболу «Зима-2018». Учасниками 

змагань були чотири команди. На четвертому місці фінішувала команда 

«Альянс», бронзовими призерами стали футболісти команди «Зірочка», срібні 

медалі завоювали юнаки команди «Баварія», переможцями турніру стала 

команда «Лідер». 

Спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри від обласного 

відділення НОК України. 

 

21 січня в СДЮСШОР-2 проходив чемпiонат областi з легкоï  атлетики 

пам’яті К. Суворцової, який зібрав 130 учасників, у т. ч. 35 атлетів 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2». 

Вихованці даної спортивної школи завоювали 5 золотих, 5 срібних та                                    

2 бронзові нагороди. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З  15 по 19 січня  спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

32 вулицях міста. За результатами рейдів складено 32 протоколи про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 51 попередження. 

  

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  

 

 


	Події суспільно-політичного життя

