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                                 за 02 –  05 травня 2018 року 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

       

        З 02 по 05 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг       

було прийнято 797 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1296 консультацій.  

 

        З 02 по 05 травня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради               

м. Кропивницького було 39 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 14; усиновлення та опіки - 17; з майнових питань – 6; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 2. Відбулося два профілактичних рейди; 

складено 10 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 1 – сім'ях опікунів (підопічних); 1 – 

кандидатів у потенційні усиновлювачі. Спеціалісти служби приймали участь 

у 10 судових засіданнях (кримінальні справи відносно неповнолітніх – 5, 

позбавлення батьківських прав – 5). Також приймали участь у знайомстві 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з потенційними 

батьками-вихователями. 

 

        З 02 по 05 травня до управління соціальної підтримки населення 

міської ради  звернулось 87 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісій - 47 осіб; з питання підготовки необхідних документів - 

40 осіб. Надано 15 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

02-05 травня в м. Кам’янське відбувся Кубок України з плавання серед 

спортсменів з інвалідністю. У змаганнях взяли участь 200 учасників з               

22 команд. Вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради» Свідерська Ольга зайняла 1 місце у 

вільному стилі на дистанції 50 м та 100 м , 1 місце на спині на дистанції 50 м, 

1 місце на дистанції 150 м комплекс, 2 місце - 50 м брас. Вихованець цієї ж 

школи Деревінський Андрій зайняв 1 місце у вільному стилі на дистанції            

50 м та 100 м , 1 місце у вільному стилі на дистанції 200 м та 2 місце на 

дистанції 150 м комплекс. 
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02-06 травня в Харкові відбувся Кубок України з 

маунтенбайку.                 У змаганнях взяли участь 120 учасників з 13 команд. 

Вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 міської ради» Сокур Катерина стала бронзовою призеркою 

змагань. 

04-06 травня в Нікополі проходив турнір з баскетболу «Микитинська 

Січ» серед юнаків 2007 року народження. У змаганнях взяли участь чотири 

команди-учасників Нікополь-Сіти, Політехнік (Харків), ДЮСШ 

(Новомосковськ), КДЮСШ № 4 (Кропивницький). Переможцями у турнірі 

стали вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 міської ради». 

04 травня в бібліотеці-філії № 21 МЦБС проведений флеш-моб 

«Прочитай книгу про війну».   

05 травня в місті Кропивницькому на території Дендропарку 

відкрився VI Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль.                

Усі райони області та інші регіони України від Тернопільщини до Донеччини 

продемонстрували свою привабливість для тих, кому подобається як 

«дикий», так і цивілізований туризм. На фестивалі можна було ознайомитися 

з цікавими ландшафтами області та всієї України. Під час фестивалю 

майстри декоративно-ужиткового мистецтва представили широкий 

асортимент робіт та провели різні майстер-класи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

05 травня в м. Гола Пристань (Херсонська область) відбувся відкритий 

турнір «Зірки дзюдо України» на призи заслуженого майстра спорту України, 

Чемпіона Світу і Європи Георгія Зантарая серед дітей, юнаків, дівчат, молоді, 

дорослих, ветеранів з дзюдо. У змаганнях взяли участь 263 учасника з                 

11 команд. 15 учасників комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради» гідно представили наше місто та   

завоювали 3 золотих, 5 срібних та 6 бронзових нагород. Тренери-викладачі 

Брунцвік Вікторія Анатоліївна та Косіванов Аскольд Миколайович теж 

приймали участь у змаганнях і зайняли 1-ші місця у своїх вагових категоріях.

 Переможці й призери змагань нагороджувалися медалями, грамотами 

та кубками, за зайняті перші місця нагороджені безкоштовними квитками у 

розважальний центр. 

05-06 травня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 міської ради» відбувся чемпіонат області з гандболу 

серед ветеранів. У змаганнях взяли участь 4 команди. Команда                      

міста Кропивницького виборола перше місце, міста Олександрії посіла друге 

місце, міста Знам’янки – третє місце та міста Благовіщенське – четверте 

місце. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 
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освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та кубками 

обласної федерації з гандболу.  

 05-06 травня для вихованців ДЮКів «Старт» і «Україна» проведена 

екскурсія в «Кімнату Бойової Слави» 3-го окремого полку спеціального 

призначення»; для вихованців ДЮКу «Надія» – спортивно-розважальна 

програма «Сила та здоров’я»; вихованці ДЮКу «Зоряний» виготовляли 

вітальні листівки до Дня матері. Учасники дитячого хореографічного 

ансамблю східного танцю «Медея» ДЮКу «Гермес» провели звітньо-

благодійний концерт в Кіровоградському районному Будинку культури.   

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 02  по 05 травня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану 39 вулиць. У ході рейду 

за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 26 протоколів 

про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та надано 41 попередження щодо 

усунення недоліків санітарного стану.   

 

Ситуація на споживчому ринку 

        05 травня 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.Пашутінської до площі Б.Хмельницького).               

В  результаті проведення рейду спеціалістом спецінспекції складено                        

1 протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  Несанкціонована торгівля була припинена.                             

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення “стихійної“ 

торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко 
Разуменко 22 27 90 


