
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 06– 09 квітня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 02 по 07 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1076 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1448 консультацій. 

 

З 02 по 06 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

108 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 206 осіб. Направлено 115 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 
 

 З 02 по 06 квітня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 42 громадянина з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 14; усиновлення  та опіки  - 16; майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 4.  

Проведено профілактичний рейд за участю працівників Національної 

поліції, під час якого складено 1 акт обстеження умов проживання у сім'ї, яка 

опинилася у складних життєвих обставинах. У ході рейду двох дітей вилучено 

з сім'ї та тимчасово влаштовано до Кіровоградської міської дитячої лікарні. 

Спеціалісти служби брали участь у 19 судових засіданнях,                               

та у знайомстві дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, 

з потенційними усиновителями.  

З нагоди Великодніх свят батькам-вихователям 5-ти дитячих будинків 

сімейного типу роздано 39 пасок. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 06 квітня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи з нагоди Всесвітнього дня здоров'я: 

 № 4 – день інформації «І все це про здоров'я». Бібліотекарі підготували 

і провели бесіду-діалог «В чому полягає секрет здоров’я?», гру «Мандрівка на 

планету «Здоров’я» та запропонували відеоекскурсію «В країні здоров’я».  

 Протягом дня у бібліотеці проводилось міні-анкетування «Моє 

ставлення до здоров’я». Бібліотекар читального залу презентувала книжкову 

виставку-пораду «Бути здоровим модно», матеріали якої спрямовані на 

підтримку і пропагування здорового способу життя; 
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 № 1 – день інформування «Здоров'я понад усе». Було організовано 

перегляди літератури у читальному залі та абонементному відділі за темами: 

“Лікують не тільки ліками” та “Дбай про своє здоров’я”. Читачі мали змогу 

ознайомитися з матеріалами прес-огляду “Парад порад”, отримати необхідну 

інформацію з лікування деяких захворювань та  їх профілактики. Бібліотекарі 

надавали консультації щодо пошуку необхідної інформації в бібліотеці та 

інформаційно-пошукових системах; 

 № 5 – інтерактивна гра «Хочеш бути здоровим – будь!». Під час гри 

молодь виконала вправи «Модель здоров’я», «Як розпорядитися своїм 

життям?», «10 заповідей здоров’я». Всі гравці наочно продемонстрували свою 

стійкість проти шкідливих звичок та розуміння відповідального ставлення до 

власного здоров’я. До заходу бібліотекарі підготували виставку-пораду                       

«Чи бути здоровим – вирішуєш ти!». Огляд літератури з цієї виставки 

переконливо підвів присутніх до думки, що здоров’я – то найцінніший скарб. 

Перегляд анімаційного відеоролика «Безпечна весна» навчив юнаків і дівчат 

правилам безпечних сексуальних стосунків. На завершення всі отримали по 

примірнику буклета «Вибери здоровий спосіб життя»; 

 № 2 – вікторина «Дивовижні факти про людину». Юнаки та дівчата 

брали участь у інформаційному релаксі «Гармонія здоров’я – ключ до щастя», 

переглянули калейдоскоп корисних порад «Культура здоров’я» та 

відеосюжети «Старослов’янські методи оздоровлення», «14 фактів про 

сновидіння та вплив здорового сну на людину». Інформаційний колаж «Бути 

здоровим – престижно» спонукав молодь до розуміння здоров’я як 

пріоритетної цінності в житті, прагнення бути завжди здоровими і активними. 

Вікторина «Дивовижні факти про людину» розкрила знання учнів про 

можливості людського організму. Учасників вікторини, які надали найбільше 

правильних відповідей, було відзначено книжковими нагородами. Під час 

заходу присутні переглянули літературу та періодичні видання про здоровий 

спосіб життя. 

 

06 квітня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» відбулися міські змагання з тенісу настільного.                            

В змаганнях брали участь 58 учасників. Вихованці даної спортивної школи 

завоювали 4 золотих, 4 бронзових та 4 срібних нагороди.   

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

06-07 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Промінь» - трудовий десант з благоустрою 

території; ДЮК «Чайка» – конкурс малюнків на кращу писанку;  ДЮК «Скіф» 

– майстер-клас «Робимо писанку своїми руками»; ДЮК «Зоряний» – виставку 

писанок «Барви Великодня»; ДЮК «Старт» – змагання із силових вправ;  

ДЮК «Юність» – виготовлення великодніх писанок;  ДЮК «Промінь» - 



3 

 

виховну година на тему: «Здоровий спосіб життя!»;  ДЮК «Моноліт» – 

спортивну програму «Сила та здоров’я» з армліфтингу. 

 

06-07 квітня на спортивній базі факультету фізичного виховання        

ЦДПУ ім. В. Винниченка відбулись змагання Всеукраїнського турніру «Квітка 

України» з гімнастики художньої. Під час урочистого відкриття змагань юних 

грацій привітали: голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, 

народний депутат України Олександр Горбунов, ректор ЦДПУ                                           

ім. В. Винниченка Олег Семенюк, майстер спорту України з гімнастики 

художньої Катерина Квітка. В змаганнях брали участь 142 спортсменки з 

різних регіонів України (14 команд), у т.ч. 40 гімнасток комунального закладу 

«Комплекна дитячо-юнацька спортивна школа № 3». Гімнастки КДЮСШ № 3 

завоювали 8 золотих, 4 бронзових та 7 срібних нагород. 

 

07 квітня в м. Дніпрі  відбулася відкрита першість СК "Зевс" з 

художньої гімнастики. Учні комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» Ладиженська Маргарита, Репях Анастасія та 

Кадет Олександра стали срібними призерами.  

 
07-08 квітня в ДНЗ «Професійно-технічне училище № 8» проходив 

рейтинговий турнір з тенісу настільного. В турнірі брали участь 45 учасників. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3» Мороз Антон та Пелих Анастасія вибороли золото.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, також діти отримали 

медалі та цінні подарунки. 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 

 

09 квітня, з нагоди Воскресіння Христового, о 15.00 протестантські 

релігійні громади проводили театралізовану постановку з  відтворенням 

історичних подій з життя Ісуса Христа. 

Розпочався захід на площі перед Міською радою міста Кропивницького, 

закінчився — на площі Героїв Майдану.  

Організатор — релігійна громада Церкви Божої України “Жива Надія”. 

В заході брали участь: представники протестантських релігійних громад 

Церкви Божої України “Відродження”, Повного Євангелія “Перемога”, 

“Посольство Боже”, “Ісуса Христа”, євангельських християн “Нове 

покоління”, ХВЄ “Благодать”, ХВЄ (П) “Відкриті двері”, християнської 

євангельської церкви “Світло для світу”, Адвентистів Сьомого Дня міста 

Кропивницького, віруючі релігійних громад Церкви Божої України області.  
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 02 по 06 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів  про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

67 попереджень. 

 

                Соціальна політика 

 

06 квітня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, яка нарахована за квітень 

2018 року у сумі 19 241,0 тис. грн, яка перерахована у повному обсязі 

районним у місті управлінням соціального захисту населення для проведення 

зазначених виплат, у тому числі: Подільському району – 6 751,2 тис. грн, 

Фортечному району – 12 489,8 тис. грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А.Бондаренко 

 
 


	Події суспільно-політичного життя
	Конфесії та міжконфесійні стосунки


