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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 07 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті проекти рішень міської ради про регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 05 по 10 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 564 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

863 консультації. 

 

З 05 по 07 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 130 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 67 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 63 особи. Направлено 137 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам.  

 

З 05 по 07 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 25 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 9; усиновлення  та опіки  - 8; майнових питань – 6; визначення порядку 

зустрічей  з дитиною – 2.  

Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 4 акти 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 22 лютого по 11 березня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив 

чемпіонат Подільського району з шахів серед юнаків, дорослих і ветеранів, у 
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якому брали участь 22 шахісти. У змаганні чоловіків перше місце завоював 

Станіслав Грищенко, срібну медаль виборов Богдан Басько, третім став Антон 

Петушинський. Серед юнаків переміг Іван Ковальчук, на другому місці 

завершив змагання Ярослав Петринський, бронзову медаль виборов Антон 

Негрей. Серед ветеранів перемогу святкував Василь Гуцало, срібло завоював 

Анатолій Апоркін, третє місце посів Аркадій Аскері. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від постійного спонсора шахових турнірів у нашому місті Антона 

Петушинського. 
 

05-07 березня в приміщенні стрілецького тиру комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради» проходив 

відкритий чемпіонат м. Кропивницького зі стрільби кульової серед дорослих і 

молоді. У турнірі зі стрільби з пневматичного пістолета і пневматичної 

гвинтівки брали участь 50 спортсменів.  

Переможцями змагань у різних вправах стали: Роман Копійка, Іван 

Корнюк, Михайло Резніченко, Ангеліна Вовк, Юлія Стародуб, Вікторія 

Рябова. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також 

отримали сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області.  
 

09 березня в дитячо-юнацькому клубі «Надія» за співпраці управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, відділення                                     

НОК України в Кіровоградській області та міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» проведено міські змагання «Тато, мама, я – 

спортивна сім'я», присвячені Міжнародному жіночому дню. Учасників заходу 

привітали: директор міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» Микола Аношкін, начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді 

та спорту Людмила Дорохіна, майстер спорту з художньої гімнастики,                      

тренер-викладач КДЮСШ № 3 Марія Овчаренко.  

8 спортивних сімей продемонстрували вправність у спортивних 

естафетах, змаганнях із дартсу, фрізбі, обертанні обруча та перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. За підсумками всіх 

конкурсів перше місце завоювала сім’я Кравченко. Друге місце посіла родина 

Подоліч. Замкнула призову трійку сім’я Сич.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

медалі та сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області.  
 

09-10 березня в КДЮСШ № 2 проводився відкритий чемпіонат області 

з гандболу серед дівчат 2006 р. н. У змаганнях брали участь 5 команд. Перше 

місце завоювали юні гандболістки КДЮСШ № 2 м. Кропивницького. Другу 

http://gre4ka.info/sport
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сходинку посіла команда з м. Кривогу Рогу. Бронзовими призерами стали 

спортсменки з смт. Петрове. 

 

10 березня в м. Олександрії проводився відкритий чемпіонат міста із 

художньої гімнастики. У змаганнях брали участь 160 спортсменок,                                

у т.ч.             20 гімнасток комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради». Учениці даної спортивної школи 

завоювали  5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. 

 

З 07 по 11 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня: ДЮК «Зоряний» - 

майстер-клас з напису портретів матусь «Ти в мене найкраща!»; ДЮК «Чайка» 

– поширення вітальних газет на мікрорайоні; ДЮК «Старт» – спортивне свято 

«Наші жінки – найкращі!», ДЮК «Промінь» – турнір з дзюдо «Дякую, мамо!». 

 

  09-11 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка: ДЮК «Скіф» - 

виховну годину «Стежками славетного Кобзаря»; ДЮК «Надія» – виховну 

годину «Творча спадщина Кобзаря». А також проведено спортивно-

розважальні заходи:  ДЮК «Моноліт» –  спортивну програму «Сила та 

здоров’я» з армспорту; ДЮК «Мрія» – спортивно-розважальну програму 

«Сила та здоров’я»; ДЮК «Надія» – навчально-тренувальний збір вихованців 

клубів «Надія» та  «Мрія». 

 

10-11 березня в КДЮСШ № 2 проходили обласні спортивні ігри з 

гандболу серед школярів. Учасниками змагань стали 15 команд. Серед юнаків 

перемогли спортсмени м. Кропивницького. У змаганні дівчат перше місце 

посіли гандболістки з смт. Петрове. 

 

Житлово-комунальна сфера 
 

07 березня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської, Миколи 

Садовського, В’ячеслава Чорновола, Шульгиних, Генерала Родимцева, 

Генерала Жадова, Космонавта Попова, Верхньої Пермської, Куроп’ятникова, 

Соборної, Вокзальної, Автолюбителів, Яновського, Академіка Тамма, Євгена 

Тельнова Добровольського, Короленка та провулку Фортечного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                    

10 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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З 05 по 07 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

29 вулицях міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  59 попереджень. 

 

Ситуація на споживчому ринку 
 

07 березня на площі перед міською радою відбувся передсвятковий 

ярмарок, присвячений Міжнародному жіночому дню, з продажу  

продовольчих та непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного 

виробника, у якому брали  участь 36 суб'єктів господарювання міста. 

  

 

 

  

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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