
 ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за 23-25 березня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 19 по 24 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1034 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1635 консультацій. 

З 19 по 23 березня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 203 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 111 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 92 особи. Направлено 85 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. 

З 19 по 23 березня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 39 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 14; усиновлення  та опіки  - 12; майнових питань – 10; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 3.  

Проведено 2 профілактичні рейди, під час яких складено 6 актів 

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

обставинах, та 1 - обстеження умов проживання кандидатів в усиновлювачі. 

Спеціалісти служби брали участь у 17 судових засіданнях та у                         

3-х знайомствах потенційних усиновлювачів з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. 

 

23 березня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь в 

урочистостях на території військової частини 3011 з нагоди 4-ї річниці 

утворення  Національної гвардії України та оголосив Подяки міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького за особистий внесок у справу 

захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, 

сумлінне виконання завдань з охорони громадського порядку та з нагоди Дня  

Національної гвардії України трьом військовослужбовцям вищезазначеної 

частини. 

 

23 березня в приміщенні другого корпусу музичної школи № 1                                 

ім. Г.Нейгауза відбулося розширене засідання ради по культурі і туризму при 

відділі культури і туризму Міської ради міста Кропивницького.  
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Начальник відділу культури і туризму Анна Назарець прозвітувала                 

про підсумки роботи галузі за 2017 рік та ознайомила з перспективами 

розвитку на 2018 рік.  

В засіданні ради брали участь: т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжний, директор департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації 

В.Животовська, голова профспілки працівників культури З.Кадук   

 

Діалог влади з народом 

23 березня  на «гарячій лінії» міського голови чергувала 

начальник      КП «ЖЕО № 4» Людмила Запорожець, яка відповіла на дзвінок 

з питання відновлення роботи ліфта.  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 20 по 25 березня в СДЮСШОР «Надія» проводилися чемпіонат 

України, фінальні змагання Гімназіади України та Всеукраїнські змагання 

серед вікових груп  зі спортивної гімнастики. У змаганнях брали участь більше 

250 атлетів із 15 областей України та міста Києва.  

Кропивницькі гімнасти гідно представляли місто й область на 

престижних змаганнях. У чемпіонаті України Катерина Шумейко перемогла в 

змаганнях на колоді, стала срібною призеркою на брусах і посіла третє місце 

у вільних вправах. Василь Ляшенко виборов бронзову медаль у вправах на 

брусах. 

У змаганнях Гімназіади України Микола Попов посів третє місце в 

багатоборстві та виборов 3 бронзові медалі в окремих видах програми. 

Ангеліна Дейнеко завоювала 3 бронзові нагороди. 

У Всеукраїнських змаганнях найкращий результат серед кропивницьких 

гімнастів продемонструвала Вікторія Іваненко, яка завоювала одну золоту, три 

срібні та одну бронзову нагороди. 

 

22-23 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився чемпіонат області з гімнастики 

художньої серед юніорів та студентів. У змаганнях брали участь 43 юні грації. 

Гімнастки КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького завоювали               

3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди.  

 

З 22 по 25 березня у м. Ужгороді проводився відкритий весняний 

чемпіонат України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці серед чоловіків 
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та жінок. Велоперегони зібрали 145 учасників із 12 команд. Вихованка 

КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Олена Демидова завоювала 

золоту нагороду в груповій гонці та стала срібною призеркою в командному 

заліку. 

 

З 22 по 25 березня в м. Одесі проходив чемпіонат України зі 

скелелазіння серед чоловіків та жінок (вид програми швидкість і трудність).                

У змаганнях брали участь 164 найсильніші спортсмени із десяти регіонів 

України. Нашу область представляли 8 учнів КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького, обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської  молоді , обласного альпіністського центру федерації альпінізму і 

скелелазіння України та ФСТ «Динамо». Срібною призеркою в лазінні на 

трудність стала кропивничанка Євгенія Чернявська, яка виконала норматив 

майстра спорту України. Серед чоловіків в лазінні на трудність до залікової 

дванадцятки потрапив Сергій Побережець. У командному заліку на трудність 

Кіровоградська область серед регіонів посіла 5 місце.  

В лазінні на швидкість кропивничанин Ярослав Ткач зайняв 4 місце, 

продемонструвавши свій кращий результат 6,91 секунди. В командному заліку 

на швидкість Кіровоградська область серед регіонів посіла 4 місце.  

 

23 березня у бібліотеці-філії № 13 Кіровоградської МЦБС були 

проведені бібліопосиденьки «Бути сонечком для всіх» в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання. Діти співали народні пісеньки, 

відгадували загадки. Дитина в сім’ї – це сонечко для всіх. Щоб бути сонечком, 

треба знати правила поведінки вдома, в школі, на вулиці і в транспорті, треба 

бути добрим, ввічливим, допомагати іншим. Про це читали разом в книгах 

«Абетка ввічливості» В.Гуріної, «Бути людиною» В. Сухомлинського, «Моя 

сім’я». Допомагала дітям Королева Книга. Вона проводила з юними читачами 

гру «Виправ помилку у казці», жартівливі тести, розповідала про правила 

користування бібліотекою. Бібліотекарі провели «Казкову вікторину». В гості 

завітала й Бабуся – Ягуся, вона давала неправильні поради, а діти                    

виправляли її. 

 

   З 23 по 25 березня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - пізнавально-виховну годину до 

Міжнародного дня театру «Що я знаю про театр?»; ДЮК «Скіф» – виховну 

годину «Вода - це життя!»; ДЮК «Старт» - тренувальний збір з кікбоксингу; 

ДЮК «Моноліт» – спортивну програму  «Сила та здоров’я» з армспорту;           

ДЮКи «Промінь», «Барс» - всеукраїнський турнір з дзюдо (спортивний клуб 

«Зірка», вул. Ельворті, 3). 
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З 23 по 25 березня в м. Миколаєві проходив зональний чемпіонат 

України (південний регіон) з греко-римської боротьби, який зібрав                                

150 учасників. Учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького 

Володимир Тимошенко став чемпіоном України серед спортсменів 2002 р. н. 

у ваговій категорії до 55 кг. Його одноклубники Олексій Стрельцов і Денис 

Ларіонов вибороли бронзові медалі.  Тренують спортсменів Микола Горбань 

та Вікторя Ковпан. 

 

24 березня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Цунтральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка  відбувся другий змагальний день першого етапу 

міських змагань «Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. 

У другому змагальному дню міських змаганнях «Спортивне місто – 

здорова нація» брали участь 11 команд з 12 учасників кожна. У склад команди 

входили учні 4-9-х класів, вчителі та батьки дітей, які навчаються в цих 

закладах. Переможцями другого ігрового дня стали команди: НВО № 6,                   

ЗОШ № 10, 30, НВК № 26. 

 

25 березня в м. Світловодську проходив відкритий чемпіонат місцевої 

КДЮСШ № 1 з гімнастики художньої серед юніорів «Весняночка-2018». 

Учасниками змагань стали 66 грацій із Світловодська, Кременчука, Черкас, 

Олександрії та Кропивницького. Гімнастки КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького завоювали 5 золотих, 4 срібні та одну бронзову нагороди. 

Тренує гімнасток Світлана Худякова. 

 

25 березня в спортивному клубі «Зірка» відбувся відкритий чемпіонат 

обласної комплексної ДЮСШ «Ніка» з боротьби дзюдо. У турнірі брали 

участь 182 атлети, в т.ч. 13 учнів КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Віктор Новак та  

Олександра Ложечнік завоювали 2 золоті медалі, а їх одноклубники вибороли 

4 срібні та 2 бронзові нагороди.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 19 по 23 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

43 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                  

46 попереджень. 

 

http://old.gre4ka.info/sport
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Охорона  здоров»я 

 

23 березня в поліклініці КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

відбувся семінар для медичної громадськості на тему: «Права та обов’язки 

медичних працівників та пацієнтів. Юридичний супровід та захист діяльності, 

честі та гідності медичних працівників» за участю головного спеціаліста – 

юриста управління охорони здоров'я Яковченка С. О. 

 

Освіта 

 

23 лютого на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 

«Орлятко» комбінованого типу методист відділу методичного забезпечення 

кадрової політики управління освіти Валентина Лихацька провела нараду з 

керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуто питання: про інклюзію, освітню політику та практику; про 

дотримання вимог чинного законодавства при комплектації логопедичних 

груп; про рівень відвідування дітьми дошкільних закладів; про ознайомлення 

зі змістом роботи інклюзивно-ресурсного центру.  

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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