ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 01-03 червня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 29 травня по 02 червня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 882 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 1467 консультацій.
З 29 травня по 01 червня до відділу соціальної підтримки населення
звернулись 90 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 45 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 45 осіб. Направлено 120 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 29 травня по 01 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького були 48 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 16; усиновлення та опіки - 19; майнових питань – 9; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 4.
Проведено 3 профілактичні рейди, один з яких за участю працівників
Національної поліції. За підсумками рейдів складено 5 актів обстеження умов
проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
6 актів – у сім'ях опікунів (підопічних); вилучено з сім'ї одну дитину та
тимчасово влаштовано її до Кіровоградської дитячої міської лікарні.
Спеціалісти служби брали участь у 7 судових засіданнях та в організації
участі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які
виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та у сім'ях
опікунів (піклувальників), у святкових заходах з нагоди Дня захисту дітей в
обласній філармонії, парку культури та відпочинку «Ковалівський», кінотеатрі
«Портал», карамельній майстерні «Веселі карамелі».
01 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулась нарада з
рекламістами міста Кропивницького.
Розглянуті питання: про технічний стан рекламних щитів; про
розміщення соціальної реклами до Дня міста.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
на

З 01 по 03 червня в м. Вінниці проходив чемпіонат України з веслування
байдарках і каное в дисципліні марафон. Представник міста
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Кропивницького Валерій Рябов завоював дві золоті нагороди. Тренує
спортсмена його батько - Рябов Валерій Іванович.
З 01 по 03 червня в м. Кропивницькому проводився відкритий
командний чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе. Змагання
проводилися серед різних вікових груп в індивідуальній, груповій гонках і
гонці критеріум та зібрали біля 280 учасників із 27 команд.
Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького гідно
представили наше місто на офіційних змаганнях. Юнаки тричі ставали
бронзовими призерами у різних видах програми. У змаганні дівчат
кропивницькі велосипедистки стали чемпіонками України та посіли третє
місце в командному заліку в гонці критеріум, а також завоювали дві срібні
медалі в індивідуальній та груповій гонках.
З 01 по 03 червня вперше в м. Кропивницькому проведено чемпіонат
України зі скелелазіння серед вихованців позашкільних навчальних закладів.
У змаганнях брали участь 79 найсильніших спортсменів із семи областей
України: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Харківської,
Луганської, Полтавської та Одеської. Збірну команду Кіровоградської області
представляли 42 юні спортсмени - вихованці обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, КДЮСШ № 1 Міської ради міста
Кропивницького, Побузького ЦДЮТ та Олександрійського БДЮТ.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами Українського
державного центра туризму і краєзнавства учнівської молоді, медалями та
кубками від комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді».
Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець,
Валентина Русінова, Валентин Чаловський, Ігор Сільченко, Сергій Ізмайлов,
Анатолій Дудкін.
02 червня в смт. Компаніївці відбувся чемпіонат області з таеквондо
ІТФ. Змагання зібрали 80 учасників із 5-ти команд. Вихованці КДЮСШ № 2
Міської ради міста Кропивницького вибороли 6 золотих і 2 срібні медалі.
Тренує спортсменів Ігор Зюнзя.
02-03 червня в м. Новомиргороді проходив чемпіонат області з боротьби
греко-римської серед юнаків 2003-2005 р.н. та 2008-2010 р.н. У змаганнях
брали участь 72 спортсмени, у т. ч. 20 учнів КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи завоювали 8 золотих,
3 срібні та 5 бронзових нагород. Тренують спортсменів Микола Горбань та
Вікторія Ковпан.
02 червня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС відбулася екологічна година
«Надзвичайні ситуації природного походження». Захід розпочався з таночка
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«Коло дружби», який зібрав більше 60-ти дітей 101-го мікрорайону. Ігрову ж
програму розпочав конкурс «Збери друзів». Малюкам дуже сподобалась
руханка для найменших «Вовк і Зайці», а старшим дітям - ігри з м'ячами і
скакалками. Другою частиною свята стали майстер-класи «Кольорові фантазії,
екологічні замальовки», «Мозаїка надзвичайних ситуацій» та «Бібліопікнік з
книжками». Усі діти отримали подарунки і солодощі.
02 червня в рамках проекту «Мистецькі вихідні» у парку культури та
відпочинку «Ковалівський» відбувся звітний концерт мистецьких шкіл міста
Кропивницького, безкоштовна пішохідна екскурсія «Легендами нашого
міста», концерт Кіровоградського міського професійного духового оркестру
та реалізовано громадський проект «Кінотеатр під відкритим небом».
У звітному концерті брали участь п’ять мистецьких шкіл міста.
Під час пішохідної екскурсії центральними вулицями міста екскурсовод
Олена Класова розповіла низку легенд про історичне минуле та сьогодення
центральної частини Кропивницького. На екскурсії були присутні 32 особи.
Під час проведення проекту «Кінотеатр під відкритим небом» присутні
глядачі (більше 400 осіб) переглянули мультфільм «Кролик Петрик».
Започаткований відділом з охорони культурної спадщини управління
містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького
пішохідний пізнавальний, розважально-просвітницький квест для школярів на
знання архітектурної спадщини міста Кропивницького “Подорож вулицями
старого міста” був присвячений Дню захисту дітей.
За всталеною традицією, учні 7-А класу передали естафету участі у
квесті 7-Б класу Кіровоградського колегіуму.
Активно долучились до проведення та участі у квесті і працівники
бібліотеки для юнацтва ім. Євгена Маланюка, які провели коротку оглядову
екскурсію будівлею, в якій розташована біліотека.
Після екскурсії учасники розділились на 2 команди та отримали від
ведучих завдання. Вони шукали архітектурні мітки, локації, будівлі, форми,
відповідали на запитання, розгадували архітектурні загадки, прокладали на
карті міста свій маршрут тощо.
Підсумком квесту стало визначення переможців, нагородження
солодкими призами та грамотами, а також символічна передача квесту до
іншого класу колегіуму.
Даний квест вже зацікавив містян, які готові долучатись та розвивати
ідею цікавого проведення дозвілля для дітей.
03 червня вихованці ДЮКу «Надія» відділу сім’ї та молоді здійснили
туристичний похід козацькими стежками до с. Бірки Олександрівського
району.
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До Дня захисту дітей
01 червня на площі перед міською радою відбулися урочистості з нагоди
Дня захисту дітей за участю міського голови Андрія Райковича з врученням
подарунків 36 дітям загиблих учасників антитерористичної операції, 2 дітям
військовополонених учасників антитерористичної операції, одній дитині
зниклого безвісти учасника антитерористичної операції на сході України та
відзнак переможцям міського конкурсу «Дитина року» та IV етапу
Всеукраїнських
предметних
олімпіад
(учні-переможці
упродовж
2018/2019 навчального року будуть отримувати щомісячну міську стипендію).
Тут же працював «Науковий пікнік». Усім бажаючим демонстрували
наукові дива з фізики, хімії, робототехніки, програмування, STEM-проекти.
В заході брали участь учні гімназії ім. Т. Шевченка, гімназії № 9,
НВО № 6, 8, 18, 25, «Вікторія-П».
01 червня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся
туристсько-краєзнавчий фестиваль «Люби і знай свій рідний край».
На майданчиках, де працювали фахівці міської централізованої
бібліотечної системи, для дітей проводилися різноманітні майстер-класи,
виставки, правовий квест «У пошуках скарбів», а для малечі - яскраве
анімаційне шоу «Цуценячий патруль», марафон дитячого малюнка «Розмалюй
рідне місто в кольори веселки», а також Fashion фото на згадку.
У фестивалі брали участь: туристичний клуб «Мандри», медичний
коледж ім. Є.Й. Мухіна, льотна академія Національного авіаційного
університету, команда EKVITAS CLUB та товариство «Червоного хреста».
Секретар міської ради Андрій Табалов привітав дітей зі святом та
початком літа і разом з ними активно взяв участь у ранковій руханці.
В рамках фестивалю його учасники змагалися у спартакіаді з
велотуризму. Шукали правильні відповіді у квесті зі спортивного
орієнтування, знайомилися з туристичним потенціалом Кропивницького,
вчилися надавати першу медичну допомогу та переглянули фотовиставку
«Туризм нас єднає». Яскравим фіналом фесту стала смачна польова каша,
приготовлена на вогнищі.
01 червня в парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся
гала-концерт та нагородження переможців міського конкурсу національнопатріотичного спрямування «Україна понад усе».
Начальник управління освіти Лариса Костенко вручила дипломи та
подарунки переможцям конкурсу.
Відбулися творчі звіти закладів позашкільної освіти та 22 центрів
естетичного виховання при закладах загальної середньої освіти.
01 червня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» проведено
спортивно-масові заходи. У змаганнях з шахів, шашок, хокею на столі, дартсу,
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фрізбі, стрибків на скакалці та футбольних конкурсах брали участь біля
250 дітей.
Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького.
01 червня у бібліотеці-філії № 5 МЦБС проведено стріт-арт на асфальті
крейдою «Моя Україна». Діти малювали кольоровою крейдою на вулиці біля
бібліотеки будинки, веселку, квіти, осяяні сонечком, та вишиті рушники.
Найкращою визнана авторська робота Федак Єлизавети «Барвінок стелеться».
У бібліотеці діти прослухали огляд літератури з виставки - заклику «Читай
сучасну українську книгу» та ознайомилися з новинками літератури для дітей.
01-02 червня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді
проведено заходи з нагоди Дня захисту дітей: ДЮКи «Чайка», «Гермес» святковий концерт, флешмоб, арт-салон, спортивні ігри «Веселі старти»,
змагання з настільних ігор: хокею, шашок, тенісу; ДЮКи «Барс», «Промінь» чемпіонат з дзюдо; ДЮК «Промінь» - спортивно-розважальне свято.
01-02 червня проведено відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 Міської ради
міста Кропивницького з пляжного волейболу МІХ, присвячений Дню захисту
дітей. В змаганнях брали 24 спортсмени.
Переможцем змагань стала спортивна пара у складі Максима
Трипольського й Анастасії Василенко. Срібні нагороди завоювали Антон
Плахотній та Аліна Стрельченко. Бронзові медалі вибороли Даниїл Зайцев і
Дар’я Чулкова. Тренує юних волейболістів Ірина Зануда.
Переможці й призери турніру нагороджені грамотами, медалями,
кубками та призами від організаторів змагань.
02 червня на спортивних майданчиках по вулицях Микитенка, 5 та
Шкільній, 2 за ініціативи депутата міської ради Вадима Дриги та за сприяння
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділення
Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області
проведено спортивно-масові заходи, присвячені Дню захисту дітей.
У спортивних змаганнях брали участь біля 80 юних мешканців мікрорайонів
Масляниківка та Никанорівка.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Усі учасники заходів
отримали солодощі від депутата міської ради Вадима Дриги.
02 червня в селищі Новому по вул. Металургів, 36 відбулося відкриття
дитячого майданчика.
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З 30 травня по 03 червня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський
шаховий турнір, присвячений Дню захисту дітей, у якому брали участь
22 шахісти. Переможцем змагань став учень 4-го класу гімназії імені Тараса
Шевченка Ярослав Петринський. На другому місці завершив змагання учень
7-го класу цього ж навчального закладу Станіслав Михайленко. Бронзову
медаль виборов учень 4-го класу навчально-виховного об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький
центр «Лідер» Андрій Сальніков.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
літературу на шахову тематику.
Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
01 червня 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, представника поліції проведено рейдове
відстеження території біля ринку «Центральний» щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
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!».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

