
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за  26-28 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

26 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького 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 міської ради, 

представники засобів масової інформації. 
Розглянуті проекти рішень: про порядок оприлюднення інформації про 

діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького;                  

про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 

2018 рік; про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини 

міста Кропивницького на 2018 рік; про затвердження Програми економічної 

підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на 2018 рік; про 

затвердження Статуту комунального підприємства «Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького»; про затвердження тимчасового Порядку 

призначення керівників закладів освіти міста Кропивницького за результатами 

конкурсного відбору; про найменування вулиць і провулків; про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З  22 по 26 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1111 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1955 консультацій. 

 

З  22 по 26 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

77 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 82 особи. Направлено 41 письмову відповідь депутатам,    

громадянам, організаціям та установам.  
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З  22 по 26 січня  на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 53 громадянина з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 12; усиновлення  та опіки  - 23; майнових питань – 15; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 3.  

Проведено 2 профілактичних рейди, за підсумками яких складено                          

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

життєвих обставинах, та 1 акт про обстеження умов проживання дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ї опікунів (підопічних). 

Спеціалісти служби брали участь у 12 судових засіданнях та у засіданні 

ради з питання профілактики серед учнів загальноосвітньої школи                                           

І-ІІІ ступенів № 23. 

26 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали про умовно – дострокове 

звільнення 4- х засуджених. 

 

 Діалог влади з народом 

 

26 січня на дзвінки жителів міста, які надходили на «гарячу лінію» 

міського голови відповідав начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко. 

 Посадовець відповів на 6 дзвінків з питань: зовнішнього освітлення                

вул. Г. Кочерещенка  і пров. Луганського, капітального ремонту покрівлі 

будинку, прибирання прибудинкової території двірниками ЖЕО; 

врегулювання напруги в будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

26 січня в гімназії № 9 проведено «Олімпійський день здоров'я» з нагоди  

Дня Соборності України. У заході, організованому завдяки співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

брали участь близько 70 школярів. Діти змагалися у спортивних конкурсах та 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України. 
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26-27 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Старт» - змагання з крос-фіту з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут; 

ДЮК «Моноліт» - спортивну програму «Сила та здоров’я» з армспорту. 

26-27 січня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 21 – відеоекскурс «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений 

політ». Читачі дізналися багато маловідомих фактів про битву, яка у наш час 

стала легендарною, переглянули фільм «Крути. Молода кров»; 

№ 8 – історичний відеоетюд «Україна в революційну добу                           

1917-1921 років». Бібліотекарі презентували юним читачам відеофільм                          

«100 років Української революції», який висвітлив маловідомі факти та події 

тих часів, а книжкова виставка «Українська держава була і є…» познайомила 

гостей з книгами з фондів книгозбірні; 

№ 18 – день повернутої книги «Книго, повернись!». Протягом дня 

відбувались екскурсії по книжкових полицях, бесіди «Як берегти книги», 

коментовані огляди виставок «Дитячий книжковий світ», «Бібліотеці з 

любов’ю!», «Куточок сімейного читання», «Читайте сучасні романи 

українською!», «Новинки літератури». Кожному відвідувачу цього дня 

вручались пам’ятки про бережливе ставлення до книжок та рекламний буклет 

«Бібліотека сімейного читання запрошує». Під час заходу було повернуто                     

15 книжок та подаровано 26 книг; 

№ 11 – героїко-патріотичні читання «Від жаху застигли лани біля Крут». 

На заході лунали поетичні твори вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені 

героїчному подвигу українських юнаків. Пізнавальним для відвідувачів було і 

історичне досьє «Крути: честь і трагедія України » про утворення 

студентського куреня Українських Січових Стрільців, про перебіг військових 

подій 100-річної давнини, розклад сил, опис бою. Були названі відомі на 

сьогодні прізвища загиблих юнаків. Літературний подіум «Шляхами подвигу 

і слави» ознайомив всіх бажаючих з літературою про героїчний подвиг молоді, 

яка є у фонді бібліотеки. Перегляд відеофільму «Недооцінений урок історії 

Героїв Крут» дав змогу провести паралелі між боєм під Крутами і 

сьогоднішніми подіями в Україні, коли і зараз відстоюється право на єдину 

незалежну рідну країну – Україну; 

№ 19 – історико-патріотичний екскурс «Сторінки боротьби за 

незалежність України: Герої Крут». Бібліотекарі запросили старшокласників, 

щоб розповісти про нерівний бій під Крутами і вшанувати пам’ять полеглих 

студентів. Учні переглянули документальний фільм «Боги призначили 

інакше», в якому зображено події грудня 1917 року - січня 1918 року та 

безпосередньо бою під Крутами.  
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27-28 січня в спортивній залі комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради» проходили ігри 

відкритого чемпіонату області з гандболу серед юнаків 2001 року народження 

і молодше. У змаганнях брали участь 4 команди. В результаті безкомпромісної 

боротьби перемогу одержали гандболісти міста Кропивницького. Срібні 

нагороди завоювала команда з м. Благовіщенського. Третє місце посіли 

представники команди «Доманівка». 

28 січня в сквері «Покровський» відбулося урочисте відкриття льодової 

ковзанки під відкритим небом, яка була облаштована спільними зусиллями 

депутата міської ради Олександра Шамардіна, управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького і міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх». Шанувальників здорового способу життя 

привітали: ініціатор облаштування ковзанки депутат міської ради Олександр 

Шамардін і директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» Микола Аношкін. 

Під час відкриття ковзанки управлінням молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького було організовано для мешканців міста безкоштовний 

прокат ковзанів. Відтепер всі шанувальники активного відпочинку мають 

змогу безкоштовно кататися на ковзанах, грати в хокей, займатися фігурним 

катанням тощо. 

 

28 січня в спортивній залі комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 2 міської ради» проводилась відкрита першість 

КДЮСШ-2 з тхеквондо (ВТФ). У змаганнях брали участь близько                                          

70 спортсменів. Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 2 міської ради» представляли 40 учасників. Вихованці даної 

спортивної школи вибороли 15 золотих, 15 срібних та 20 бронзових медалей. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 22 по 26 січня  спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

45 вулицях міста. За результатами рейдів складено 44 протоколи про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 68 попереджень. 

  

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  

 


	Події суспільно-політичного життя

