
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                               за 13– 15 квітня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 14 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 946 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1258 консультацій. 

 

З 10 по 13 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

147 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 67 осіб. Направлено 125 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 
 

 З 10 по 13 квітня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 44 громадянина з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 15; усиновлення  та опіки  - 17; майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 4.  

Проведено 3 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. Під час рейдів складено 6 актів обстеження умов 

проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих обставинах, та                           

12 актів – у сім'ях опікунів (підопічних). 

Спеціалісти служби брали участь у 9 судових засіданнях та                                           

у  2-х знайомствах  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

з потенційними батьками-вихователями. 
 

 13 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально–культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому. 

  Розглянуто питання про демонтаж 11 тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально–культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності в м. Кропивницькому. 
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Діалог влади з народом 

 

13 квітня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела  прийом громадян з особистих питань.            

На прийом звернулися 3 заявники з питання реконструкції приміщення 

басейну під спортивну залу у ДНЗ № 73 «Червона квіточка». 

 

Кадрові питання 

 

13 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко відбулося 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад в службі у справах 

дітей Виконавчого комітету Міської ради, управлінні молоді та спорту та 

департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.  

У конкурсному відборі брали участь 5 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

на посаду начальника відділу соціального та правового захисту дітей служби 

у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

Переведенцеву Олену Володимирівну; на посаду головного спеціаліста 

відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту Бєлявську 

Марію Олександрівну; на посаду головного спеціаліста відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Адаменко Дар’ю Василівну.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

13 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Цунтральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка  відбувся півфінал міських змагань «Спортивне 

місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти. 

У другому етапі міських змагань «Спортивне місто – здорова нація» 

брали участь 12 команд. До фіналу пройшли команди: НВО № 17, 25,                           

ЗОШ № 22 та НВК № 26. 

 

13-15 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮКи «Зоряний», «Гірник»  - виставка дитячих малюнків 

до Всесвітнього дня авіації і космонавтики; ДЮК «Скіф» – конкурс дитячих 

малюнків «Космос очима дитини» до Всесвітнього дня авіації і космонавтики; 

ДЮКи «Чайка», «Гермес»  – слайд-шоу «Подорож до невідомих планет» до 

Дня космонавтики;  ДЮК «Старт» - відкриті тренування з кікбоксингу;                   

ДЮК «Моноліт» – спортивна програма «Сила та здоров’я» з армспорту; 

http://old.gre4ka.info/sport
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ДЮКи «Мрія», «Надія» – спортивно-розважальна програма «Сила та 

здоров’я». 

З 29 березня по 15 квітня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив 

чемпіонат міста з шахів серед юнаків, дорослих і ветеранів, у якому брали 

участь 24 шахісти. У змаганні чоловіків перше місце завоював Богдан Басько, 

срібну медаль виборов Антон Петушинський, третім став Іван Ковальчук. 

Серед юнаків переміг Артем Кадомець, на другому місці завершив змагання 

Ярослав Петринський, бронзову медаль виборов Антон Негрей. Серед 

ветеранів перемогу святкував Микола Черечукін, срібло завоював Василь 

Гуцало, третє місце посів Анатолій Голодаєв. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також 

отримали подарунки від постійного спонсора шахових турнірів у нашому місті 

Антона Петушинського. 

 

12-13 квітня в спортивній залі «Ікар» проведено міський турнір з 

баскетболу, присвячений Всесвітньому дню авіації та космонавтики, 

учасниками якого стали 4 команди. Перше місце завоювала команда «Ікар – 

Ветеран». Срібні нагороди вибороли баскетболісти ЛАНАУ. Третє місце 

посіла збірна команда старших юнаків КДЮСШ № 1 та КДЮСШ № 4 Міської 

ради міста Кропивницького. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, 

кубками від Льотної академії Національного авіаційного університету та 

отримали сувеніри від обласного відділення НОК України. 

 

13 квітня в м. Кременчуці проводився відкритий юнацький турнір з 

боротьби греко-римської серед спортсменів 2005-2008 р.н., присвячений 

українським воїнам, загиблим в АТО. Змагання зібрали 150 учасників із               

10 областей. Учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Дмитро 

Костенко став переможцем змагань у ваговій категорії понад 66 кг, а його 

одноклубник Данило Зубрицький посів третє місце у ваговій категорії до                     

53 кг. Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторя Ковпан. 

 

13 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 14 – літературно-краєзнавчий квест «Мій край правдивий і сучасний». 

Ця інтелектуальна гра допомогла учасникам поглибити і закріпити знання з 

історії рідного краю; 

№ 8 – профорієнтаційний каскад «Чому я поліцейський». Бібліотекарі 

запросили Ольгу Варіченко, лейтенанта поліції старшого інспектора відділу 

зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Кіровоградській 
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області, на зустріч зі школярами комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер». 

12-14 квітня в м. Кропивницькому проходив чемпіонат України та 

всеукраїнські змагання з велосипедного спорту на шосе. Змагання 

проводилися серед різних вікових груп в парній та груповій гонках і гонці 

критеріум й зібрали більше 200 учасників із 15 команд.  

Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького гідно 

представили наше місто на всеукраїнських змаганнях. Так, у парній гонці 

переможцями стали: Руслан Бондаренко і Владислав Шутко, Захар Суржок і 

Євген Молодченко, Катерина Воротіленко та Марія Шевченко, а Євген 

Руденко й Артем Шевцов, Катерина Сокур і Віра Борисюк завоювали срібні 

медалі. В гонці критеріум золоті нагороди завоювали Руслан Бондаренко, 

Захар Суржок і Катерина Воротіленко, срібними призерами стали Катерина 

Сокур і Марія Шевченко, а Владислав Шутко посів третє місце. В груповій 

гонці перемогу святкували Руслан Бондаренко, Катерина Сокур, Захар Суржок 

і Катерина Воротіленко, срібні медалі в активі Євгена Руденка, Євгена 

Молодченка та Марії Шевченко. 

 

12-14 квітня в спортивній залі «The ring» проводився відкритий 

чемпіонат КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького з боксу. Турнір 

зібрав 50 учасників. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького завоювали 12 золотих і 11 срібних медалей.  

 

14 квітня в спортивній залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету пройшли змагання відкритої першості КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького та чемпіонату області з боротьби греко-

римської серед юнаків 2007-2009 р.н. і дорослих. У змаганнях брали участь                   

70 спортсменів, у т. ч. 28 вихованців КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького. Учні даної спортивної школи вибороли 11 золотих, 6 срібних 

та 7 бронзових нагород. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

13 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького,  працівника  поліції  та  міської  дружини  

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по                               

вул. Преображенській (від вул. Преображенської до площі Б. Хмельницького). 
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В результаті рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції  складено                            

3 протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні порушення 

(порушення правил благоустрою міста, торгівля у невстановленому місці) та 

вручено одне попередження стосовно заборони торгівлі у невстановленому 

місці. Працівником поліції складено  3 протоколи за ст. 160 Кодексу України 

про адміністративні порушення (торгівля з рук у невстановленому місці). 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота щодо недопущення  “стихійної“ торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 10 по 13 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 23 протоколи  про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

56 попереджень. 

 

  
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       А.Бондаренко 
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