
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 23-24 червня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 18 по 23 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1170 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2069 консультацій. 

 

З 18 по 23 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 118 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії - 68 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 50 осіб. Направлено 37 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. 

 

 З 18 по 23 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького були 66 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 17; усиновлення  та опіки  - 27; майнових питань – 20; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 2.  

Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 4 акти 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

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

Спеціалісти служби брали участь у 14 судових засіданнях та у  
знайомствах  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 
кандидатами в опікуни. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

23 червня в приміщені міської ради міський голова Андрій Райкович і 

секретар міської ради Андрій Табалов вручили переможцям в семи номінаціях 

міського конкурсу "Молода людина року" кубки і  дипломи лауреатів.  

  

 23 червня в рамках відзначення Міжнародного Олімпійського дня у 

приміщенні міської ради відбулися урочистості з вшанування кращих 

спортсменів міста, які гідно презентують обласний центр на змаганнях 

найвищих рівнів. З вітальним словом до спортивної громадськості 

звернулися  голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій 

Кузьменко та голова Кіровоградської обласної ради Олександр 
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Чорноіваненко. Вони вручили кропивницьким спортсменам державні 

нагороди. 

Міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради Андрій Табалов 

вручили відділенню кульової стрільби КЗ «КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького» сучасну пневматичну гвинтівку, відділенню велосипедного 

спорту КЗ «КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького» – мікроавтобус 

«Renault». Подарунки також отримали тренери-викладачі Ілгам Ібрагімов та 

Ольга Заворітня. 

 

З 22 по 24 червня в м. Черкасах проходив чемпіонат України з боротьби 

греко-римської, в якому брали участь спортсмени з 24-х регіонів України. 

Кропивничанин Володимир Яковлєв (тренер-викладач Микола Горбань) у 

ваговій категорії  до 77 кг виборов бронзову нагороду.  

З 22 по 24 червня в м. Кропивницькому проходив  чемпіонат України з 

маунтенбайку; індивідуальна гонка, І етап шорт-трек; ІV етап Кубка України 

ХСО.  У змаганнях брали участь 140 учасників із 24-х регіонів.  

Велосипедисти КЗ «КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького» 

гідно представили  нашу команду на чемпіонаті і вибороли 7 золотих,                                

13 срібних та 8 бронзових нагород. 

 

З 22 по 24 червня у м. Меццоламбардо (Італія) відбувся Кубок 

Європейських чемпіонів зі скелелазіння серед  молоді та юніорів за програмою 

швидкість «форма Рекорд» на стіні висотою 15 метрів. У змаганнях брали 

участь 64 найсильніші спортсмени Європи. Кіровоградську область у складі 

збірної команди України представляв Ярослав Ткач, вихованець                                   

КЗ «КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького» та                                              

КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді».   За результатами змагань, в групі молоді 2001 – 2002 років 

народження, Ярослав Ткач став чемпіоном Європи (тренери-викладачі – 

Микола Побережець та Олена Бутенко). 

З 22 по 24 червня  на стадіоні «Зірка» відбувся чемпіонат України з 

легкої атлетики серед юніорів,  в якому брали участь 700 спортсменів з                          

24-х регіонів. 

Вихованці  КЗ «КДЮСШ № 2 Міської ради мсіта Кропивницького»  

Константинова  Даша та Безшкуренко Павло у стрибках в довжину вибороли 

відповідно 6 та 11 місця, а Рисленко Валентина - 11 місце з метання списа. 
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 24 червня біля академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького відбулась молодіжна 

концертна програма з нагоди Дня молоді України за участю хореографічних 

колективів, вокалістів – лауреатів міського фестивалю-конкурсу «Голос 

весни», популярних рок-гуртів. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

     

З 18 по 23 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 74 попередження. 

 

Освіта 
 

23 червня в залі академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького відбулися урочистості з 

нагоди вручення золотих та срібних медалей випускникам                                       

2017/2018 навчального року за участю міського голови Андрія Райковича, 

секретаря міської ради Андрія  Табалова та начальника управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького Лариси Костенко. Нагороди отримали                      

73 випускники. 

Найбільше медалістів було в НВК «Кіровоградський колегіум» – 

одинадцять випускників. По вісім медалістів мають гімназія новітніх 

технологій навчання і педагогічний ліцей.   

Щасливої життєвої дороги побажали випускникам-медалістам від імені 

батьків і вчителів мама випускника Тетяна Бутакова і директор НВО № 31 

Тетяна Тиханська. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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