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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 06 по 10 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1163 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1995 консультацій.  

 З 06 по 10 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 91 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 58 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 33 особи. Направлено 155 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальних 

психологічних консультувань 17 особам. 

 

 З 06 по 10 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького були         

42 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 17; 

усиновлення  та опіки  - 11; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей                                          з дитиною – 6.  

Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 5 актів 

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

обставинах, та один акт про вибуття 2-х дітей у родину опікуна з КЗ «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей Кіровоградської обласної ради».  

Спеціалісти управління брали участь у 2-х судових засіданнях  та 

провели інвентарізацію житла, в якому діти мають право власності або право 

користування, 36 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на обліку в управлінні. 

Діалог влади з народом 

10 серпня  на «гарячій лінії» міського голови чергувала заступник 

начальника управління містобудування та архітектури Ірина Мартинова, яка 

відповіла на 2 дзвінки з питань: несанкціонованого  будівництва будинку та 

демонтажу гаражів. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 З 01 по 09 серпня в м. Генічеську проходив ХХХ Міжнародний 

шаховий турнір меморіал Ахметхана Султана серед юнаків до 14-ти років. В 

змаганнях брали участь 64 шахісти. 

Набравши 8 очок з 9 можливих, перше місце і звання чемпіона здобув 

учень 8-го класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 - дитячий юнацький 

центр "Лідер", вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи                

№ 1 Іван Ковальчук. 

 

З 07 по 12 серпня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився чемпіонат України з боксу серед 

юніорів. У змаганнях брали участь 268 спортсменів з 25-ти команд, зокрема                         

17 боксерів із міста Кропивницького.  

Кропивницькі боксери здобули два золота, срібло та бронзу. Так, 

Бозарбай Матякубов і Андрій Щуцький завоювали звання чемпіонів України 

у своїх вагових категоріях. Вихованець КДЮСШ № 1 Макар Полтавський 

став срібним призером змагань, а Максим Моісєєв виборов бронзову 

нагороду. 

 

09-10 серпня на стадіоні «Зірка» проводився ХІІІ традиційний турнір з 

футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений 

пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу 

«Зірка» Андрія Куценка. Учасниками цьогорічних змагань стали чотири 

команди. Під час урочистого відкриття турніру спортсменів привітали: 

перший тренер Андрія Куценка, керівник програми розвитку дитячо-

юнацького та молодіжного футболу Академії ФК «Зірка» Вадим Даренко; 

батько Андрія Куценка, заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України Олександр Куценко, та начальник відділу фізичної культури та 

спорту управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького 

Славік Іванов. 

За підсумками футбольних баталій на четвертому місці фінішувала 

команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2, бронзовими 

призерами стали юні футболісти з м. Кременчука (Полтавська обл.), срібні 

медалі завоювали юнаки СДЮСШОР м. Черкаси, а переможцями турніру 

стали вихованці Вадима Даренка, з команди «Зірка» U-14 (м. 

Кропивницький).  
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Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, медалями відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області та 

кубками від футбольного клубу «Зірка». 

 

12 серпня в рамках акції «Мистецькі вихідні» проведено заходи: 

екскурсію по вулицях міста «Легенди Байгорода», у парку культури та 

відпочинку «Ковалівський» концерт Кіровоградського міського 

професійного духового оркестру та безкоштовний показ мультфільму 

«Моана» в рамках реалізації громадського проекту «Кінотеатр під відкритим 

небом». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

10 серпня робочою групою з перевірки закладів торгівлі та 

громадського харчування щодо відповідності до вимог чинного 

законодавства при виготовленні та реалізації харчових продуктів проведено 

обстеження                                 8 об'єктів, які реалізують вуличну їжу, в 

умовах підвищеної температури навколишнього середовища, зокрема точок 

продажу шаурми по                                       вул. Олександрійське шосе, 1 

(територія АС № 1) та у мікрорайоні “Ковалівка”. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 06 по 10 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

61 вулиці міста. За результатами рейдів складено 38 протоколів  про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано                 56 попереджень. 

 

 

   

 Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 

 
   

 


