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30-31 травня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проходили фінальні ігри Всеукраїнської Юнацької 

Баскетбольної Ліги серед юнаків 2006 року народження.  

У фіналі всеукраїнських змагань зустрілися чотири найсильніші 

команди Дивізіону Б: ДЮКФП-4СІТІ (м. Херсон), ОСДЮШОР ЧЕРКАСЬКІ 

МАВПИ (м. Черкаси), СДЮШОР-5 (м. Дніпро) та КДЮСШ-4-ЗОЛОТОЙ ВЕК 

(м. Кропивницький). Юні кропивницькі баскетболісти під керівництвом 

тренера Андрія Бабенка у півфіналі впевнено обіграли представників Дніпра з 

рахунком 51:32. У грі за золоті нагороди кропивничани перемогли 

херсонських баскетболістів з рахунком 49:39 та завоювали звання чемпіонів 

України. Третє місце посіла команда з Черкас.  

Переможці й призери змагань нагороджені кубками та медалями від 

Федерації баскетболу України. Також були визначені кращі гравці турніру.                  

В складі нашої команди кращим став Остап Пашалок. Найбільш ціним гравцем 

турніру(MVP) став кропивничанин Роман Патєєв. 
 

31 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, міський 

голова Андрій Райкович та заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба відвідали вихованців дитячого 

будинку сімейного типу Діордіц. Вони приїхали подивитись, як сім’я 

влаштувалась у новому будинку, які потреби у неї є на сьогодні, яку допомогу 

міська влада може надати, а також привітали дітей зі святом та вручили їм 

іграшки й солодкі подарунки.                   

 

 31 травня проведено  спортивно-розважальні та показові заходи з 

нагоди Міжнародного дня захисту дітей у ДЮК «Скіф» та біля ДЮКу «Мрія» 

за участю вихованців  ДЮКів «Зоряний» та «Мрія». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
     

31 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, представників міської дружини                            

м. Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження по вул. Євгена 

Тельнова біля ринків «Черемушки» та «Привокзальний» щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 
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Спеціалістом спеціалізованої інспекції за фактом виявлених порушень 

складено 1 протокол про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (торгівля полуницею, овочами) 

та вручено 8 попереджень щодо дотримання Правил благоустрою міста. 

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. 

Серед мешканців міста розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна 

торгівля!». 

 

Освіта 
 

31 травня в більшості закладів загальної середньої освіти міста 

Кропивницького відбулося Свято останнього дзвоника. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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