
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 11-13 травня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 07 по 11 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 901 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1327 консультацій. 

 

З 07 по 11  травня до відділу соціальної підтримки населення 

звернулися 119 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 59 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 50 осіб. Направлено 75 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. 

 

 З 07 по 11 травня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького було 55 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 18; усиновлення  та опіки  - 22; майнових питань – 11; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 4.  

Проведено 2 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Під час рейдів складено 5 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які 

опинилася у складних життєвих обставинах, та 9 актів – у сім'ях опікунів 

(підопічних). Одну дитину тимчасово влаштовано до Кіровоградської  

обласної дитячої лікарні. 

Працівники служби були присутні при вибутті дітей з Будинку дитини 

до родини усиновителів. 

З нагоди Міжнародного дня родини було організовано привітання та 

вручення подарунків прийомній сім'ї Красюк за участю заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради   Наталії Дзюби. 

 

11 травня  міський голова Андрій Райкович привітав з Днем матері 

шістьох матерів, серед яких були багатодітні та прийомні матері, та подарував 

їм наручні годинники і квіти. Серед присутніх були: Оксана Беспалова - матір 

п’ятьох дітей, удостоєна почесного звання України «Мати-героїня», Людмила 

Кожанова - матір-вихователь дитячого будинку сімейного типу, Лідія Репетіло 

- матір одинадцяти дітей, перша жінка в Україні, яка за роки незалежності 

удостоєна почесного звання України «Мати-героїня», Ірина Ткаченко - 
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багатодітна матір, Наталія Чиркіна-Кривко - матір шістьох дітей та прийомна 

матір. 

Після урочистого привітання Андрій Райкович запросив жінок до 

спілкування за чашкою кави, під час якого матері ділились досвідом виховання 

дітей та приємними спогадами із сімейного життя. 

 

Діалог влади з народом 

 

11 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела  прийом громадян з особистих питань.              

На прийом звернувся один заявник з питання благоустрою території біля 

будинку проживання та відкриття соціального магазину. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 11 травня на площі біля Кіровоградського обласного краєзнавчого 

музею відбувся фестиваль дитячої творчості. Ініціатором його проведення 

традиційно виступила галерея “Єлисаветград” спільно з відділом культури і 

туризму, управлінням освіти, відділом сім'ї та молоді управління молоді та 

спорту та управлінням економіки департаменту з питань економічного  

розвитку,  торгівлі та інвестицій міської ради. 

 Під час проведення заходу юні художники малювали олівцями, 

акварелями і олією на папері й полотні, й на власному тілі. Проходили 

майстер-класи з боді-арту, ігротека, шоу ростових ляльок, виготовлення 

виробів з полімерної глини, виробів з паперу, уроки живопису від учнів 

дитячої художньої школи О. Осмьоркіна. У рамках фестивалю відбувся 

святковий концерт за участю творчих колективів шкіл міста та дитячо-

юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді, присвячений Дню матері. Вихованці 

дитячо-юнацьких клубів відділу сім’ї та молоді вітали зі святом усіх присутніх 

кропивничанок, даруючи власноруч виготовлені листівки. На завершення 

свята відбулося шоу мильних бульбашок. 

 Завітав на фестиваль, щоб подивитись на роботи талановитих дітей,                            

й міський голова Кропивницького Андрій Райкович. 

 

11 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Скіф» – майстер-клас з виготовлення вітальних листівок до Дня 

матері; ДЮК «Зоряний» – сімейний турнір з шашок; ДЮК «Моноліт» – 

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

спілкування до Дня матері. 
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 11 травня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 11 - день інформації «Послухай всіх, подумаємо разом – вибереш 

сам!». Метою заходу було зорієнтувати дітей у світі професій, допомогти 

серед безлічі вибрати улюблену та захоплюючу. Відвідувачі отримали 

відомості про професії, які ніколи не наскучать, про професії, пов'язані з 

творчістю і самовираженням, про ті спеціальності, які будуть дивувати і 

вражати оточуючих своєю незвичністю. Було продемонстровано відеоролик                                  

«Як знайти роботу своєї мрії», проведено  інтерактивну гру «У світі професій», 

інформаційний калейдоскоп  «Такі незвичайні, такі рідкісні… » та рольову гру 

«Можу + хочу + треба». Всі бажаючі мали змогу пройти онлайн-тестування 

«Твої здібності».  Виставка-порада «Зроби свій вибір» була цікавою як 

старшокласникам та їх батькам, так і юним читачам, які ще тільки мріють про 

майбутню професію; 

 № 4 – день інформації «Тепло родинного вогнища». Протягом дня 

відвідувачі бібліотеки мали змогу взяти участь у різноманітних заходах, 

спрямованих на виховання дітей у родинах. Проводилося анкетування                           

«Чи гарні ви батьки?», розповсюджувалися пам’ятки «Як допомогти дитині 

стати читачем», адже традиції сімейного читання об’єднують родину, 

надихають на добрі справи та сприяють спільній творчості. До уваги 

користувачів пропонувалася різноманітна література, що містилася на 

книжково-ілюстративній виставці-пораді «Сім’я. Родина. Україна», 

присвяченій родинному вихованню, сімейним обрядам та звичаям українців;  

 № 9 – краєзнавча година «Не забудь криницю коло дому» з нагоди Дня 

матері. В цей день чарівні користувачки філії приймали вітання; 

 № 18 – інтернет-круїз «Подорожуємо Європою». Бібліотекарі розповіли 

читачам, які країни входять до Європейського Союзу та ознайомили з їхньою 

унікальною культурою та традиціями біля книжково-ілюстративної виставки 

«Європейський Союз». Читачі переглянули літературу, яка висвітлює основні 

етапи історії і розвитку європейської інтеграції та послідовність європейських 

інтеграційних процесів. Учасники поринули у віртуальну мандрівку 

«Подорожуємо Європою» великими європейськими містами та ознайомились 

з визначними архітектурними і культурними пам’ятками Польщі, Чехії, 

Болгарії. Мальовничі гірські краєвиди австрійських Альп, сонячні морські 

узбережжя Португалії, Іспанії, Болгарії – все це вражало учасників заходу, які 

переглядали слайдову презентацію, підготовлену бібліотекарями. 

 Знайомство з новими варіантами подорожей Європою бібліотекарі 

зробили у вигляді буклету-порадника «Як спланувати подорож Європою» з 

потрібними і корисними посиланнями для туристів. 
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11 травня в м. Кропивницкому відбулась першість комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» з легкоï 

атлетики 2002 р.н. i старшi, 2003-2004 р.н.; 2005-2006 р.н.; 2007 р.н. та 

молодшi. У змаганнях брали участь 9 тренерів відділення гандболу та близько 

100 їх вихованців.  

З 03 по 13 травня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив шаховий турнір 

з блискавичних та швидких шахів, у якому брали участь 38 шахістів.  

У блискавичній грі перше місце завоював Андрій Уваров (програміст), 

срібну медаль виборов Василь Ляшенко (пенсіонер), третім став Данило 

Шевченко (вчитель англійської мови). У турнірі з швидких шахів перше місце 

завоював Іван Ковальчук (НВО № 16), на другому місці Микола Ребека 

(адвокат), третім став Сергій Рибальченко (пенсіонер). 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та отримали призи від 

спонсора Антона Петушинського.  

З 07 по 12 травня в м. Сумах відбувся чемпіонат України в парній гонці, 

ІІІ етап чемпіонату України елімінатор, ІІІ етап чемпіонату України                                    

крос-кантрі (маунтенбайк). У змаганнях брали участь 115 учасників з                            

15-ти команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 міської ради» у парній гонці вибороли дві бронзові 

нагороди, елімінатор – срібло та бронзу, крос-кантрі – срібну нагороду.  

З 09 по 12 травня в м. Чернігові відбулися всеукраїнські змагання – 

рухома мішень, пістолет, гвинтівка «Поліське полювання – золота куля».                                     

В змаганнях брали участь 100 учасників. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Роман Копійка та 

Владислава Коваленко вибороли золото, а Максим Каратєєв став срібним 

призером. 

11-12 травня в спортивному клубі «Зірка» пройшли змагання з 

баскетболу 3х3 серед вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 4», присвячені Дню пам’яті та примирення, та              

з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.                                 

У змаганнях брали участь 47 учасників. У старшій віковій категорії                            

(2000-2001 р.н) брали участь 4 команди, середній категорії                                             

(2003-2004 р.н.) – 10 команд, у молодшій категорії (2007 р.н.) - 5 команд,  

молодшій категорії (2008 р.н.) - 3 команди. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 
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12 травня в м. Світловодську відбувся «Відкритий чемпіонат                        

КДЮСШ № 1 міста Світловодськ» з дзюдо.  В змаганнях брали участь                           

342 учасники, в т.ч. 30 спортсменів комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3». Вихованець даної спортивної школи 

Зирянов Петро виборов золото. Переможці й призери змагань нагороджені 

медалями, дипломами, кубками та подарунками. 

11-13 травня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» відбулась відкрита першість з тенісу 

настільного серед юнаків та дівчат 2000 р.н. і молодше, присвячена Дню 

пам’яті та примирення, та з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. У змаганнях брали участь 47 учасників. Переможцями 

змагань стали: Зубарєва Лілія, Мішуровська Марія, Акімов Єгор, Зорін 

Владислав, Денисенко Максим та Демидов Максим у своїх вікових групах. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

11-13 травня в м. Львові проходив міжнародний турнір з тхеквондо 

ВТФ "Lviv Open Cup" серед всіх вікових категорій. В змаганнях брали участь 

близько 500 учасників із 5-ти країн. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Паклажан Михайло 

посів 2 місце, Шляжко Карина - 2 місце та Шишко Катерина - 1 місце в своїх 

вікових та вагових категоріях. 

12 - 13 травня в м. Болонья (Італія) відбувся Кубок Європейських 

чемпіонів зі скелелазіння серед молоді та юніорів в програмі швидкість 

«формат Рекорд» на стіні висотою 15 метрів. В змаганнях брали участь                            

73 найсильніші спортсмени Європи, в тому числі збірна України у складі 

тринадцяти спортсменів. 

Кіровоградську область представляли два юних спортсмени - Ярослав 

Ткач і Ніл Плохов, вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1». За результатами змагань в групі молоді                 

2001-2002 р.н. Ярослав Ткач  став бронзовим призером.  

 

12-13 травня в м. Кропивницькому відбувся чемпіонат області з 

гандболу серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодших. У змаганнях брали 

участь 4 команди дівчат та 4 - юнаків. Серед команд дівчат місця 

розподілилися так: 1 місце – м. Знам’янка, 2 місце – смт Петрово, 3 і 4 місця – 

м. Кропивницький. Серед команд юнаків: 1 місце – м Благовіщенське, 2 місце 

– м. Олександрія, 3 місце – м. Кропивницький, 4 місце – м. Знам’янка. 
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та медалями від 

федерації гандболу. 

 

 12-13 травня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Мрія» - спортивна програма «Сила та здоров’я» з 

таеквон-до;  ДЮК «Зоряний» – привітання жінок - мешканок мікрорайону 

Жадова з Днем матері;  ДЮК «Україна» – змагання з футболу та баскетболу 

серед вихованців (спортивний майданчик ЗОШ № 22); ДЮК «Надія» - 

підготовка до змагань та атестації з таеквон-до вихованців ДЮКів «Мрія» та 

«Надія».  

 

З 10 по 14 травня в м. Чорноморську відбувся чемпіонат України серед 

кадетів до 17-ти років з важкої атлетики. Кропивничанка Бугай Катерина у 

ваговій категорії до 63 кг виборола золото (ривок) та 2 срібни нагороди 

(толчок, в сумах).  

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи 

від обласного відділення НОК України. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

11 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, працівників поліції  та міської дружини 

проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі по                               

вул. Вокзальній (біля будинку 37/16). 

В  результаті  рейду   спеціалістом спецінспекції складено 6 протоколів 

за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(порушення Правил благоустрою міста), працівником поліції складено                           

2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях) та вилучені ваги у 

торгівця овочами.  Несанкціонована торгівля м'ясом, домашніми курами та 

молочною продукцією 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. 
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Житлово-комунальна сфера 

 

З 07 по 11 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 28 протоколів  про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 21 попередження. 

 

Освіта 

 

11 травня на базі комунального закладу „Навчально-виховний 

комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”  

відбувся захід в рамках міського конкурсу на кращий захід національно-

патріотичного спрямування серед учнівської молоді. Учні НВК № 26 

представили історично-мистецьке театралізоване дійство «Ой на Івана, та й на 

Купала».  

 

12 травня учнівська молодь міста брала участь у п’ятому молодіжному 

ІТ-фестивалі Vesnasoft 2018  (креативному ІТ-просторі KOWO).  

Учасники та гості мали змогу подивитися на технологічні новинки, 

пограти в комп'ютерні ігри, взяти участь у створенні анімації, силою думки 

керувати кулькою, побачити, як працює 3D-принтер. 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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