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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 20 по 25 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1060 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1503 консультації.  

 

 З 20 по 23 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 36 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 28 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 3 особи. Направлено 250 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам.  
  

 З 20 по 23 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького були         

39 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 10; усиновлення  та 

опіки - 14; майнових питань – 3; визначення порядку зустрічей                                          

з дитиною – 12.  

Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 11 актів 

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

обставинах. Спеціалісти управління провели інвентарізацію житла, в якому 

діти мають право власності або право користування, 15 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в 

управлінні. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 19 по 26 серпня у Мінську (Білорусь) проходив чемпіонат світу з 

таеквон-до (ІТФ) серед юнаків та дівчат. Вихованці КДЮСШ № 2 Міської 

ради міста Кропивницького Юсіф Ейвазов та Лілія Діордієва завоювали 

бронзові нагороди. Тренує спортсменів Ігор Зюнзя. 

З 23 по 25 серпня у м. Тростянець проходили Всеукраїнські змагання з 

гирьового спорту «Силове жонглювання Кубок мера». Учасниками змагань 

стали 70 гирьовиків, зокрема, команда з м. Кропивницького у складі семи осіб, 

в тому числі 4-х вихованців комплексної ДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького та 2-х тренерів відділення гирьового спорту даної спортивної 

школи. 

В доробку кропивницьких гирьовиків 11 комплектів нагород у різних 

змагальних дисциплінах. Так, Сергій Шевченко у парі з Євгеном Савранським 
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стали срібними призерами в півмарафонській естафеті (безперервна робота 

гирею вагою 16 кг 30 хвилин) серед чоловіків. Сергій Швченко також переміг 

в індивідуальному жонглюванні 5 хвилин (гиря 16 кг) серед ветеранів, а Євген 

Савранський виграв цю дисципліну в заліку чоловіків. Третє місце тут посів 

ще один кропивничанин Владислав Вишінський. У доробку Владислава 

Вишінського також перемога у вправі «гвардійський ривок» (робота                               

12 хвилин, гиря 24 кг) у вазі до 85 кг. Високий рівень підготовленості показали 

також наші юнаки, які виступали з гирею 8 кг. Олексій Шевченко став 

володарем трьох нагород. У парі з Ростиславом Грязновим він посів друге 

місце в 10-хвилинній естафеті, а також став переможцем турніру в 

індивідуальному жонглюванні протягом однієї та п»яти хвилин. 

 

З 23 по 26 серпня у м. Запоріжжя проводився черговий тур чемпіонату 

України з волейболу пляжного серед чоловічих команд. Змагання зібрали                      

28 спортивних колективів. Вихованець КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького Ігор Свірідов у парі з рівненчанином Владиславом Павлюком 

посіли третє місце.  Тренер команди - Маргарита Кольцова. 

 

З 24 по 26 серпня на тенісних кортах стадіону ТДВ «М’ясокомбінат 

«Ятрань» проходив турнір з тенісу в парному розряді. У змаганнях брали 

участь 20 спортсменів. Переможці й призери змагань нагороджені дипломами 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

 26 серпня відбувся Drag Racing автомобілів та мотоциклів                                    

(вул. Кільцева, с. Нове). 

 

До Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України 

 

23 серпня з нагоди Дня Державного Прапора України біля пам'ятника              

Т. Г. Шевченку відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора 

України та покладання квітів до вищезазначеного пам'ятника. 

У заходах брали участь: керівництво області та міста, працівники 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчих органів 

міської ради, представники трудових колективів підприємств, установ, 

організацій, члени місцевих осередків політичних партій, громадських 

організацій, учні та студенти навчальних закладів міста. Кількість учасників 

— до 500 осіб. 

 

23 серпня відбулося покладання квітів до могил полеглих воїнів на 

Рівнянському, Лелеківському, Далекосхідному, Старобалашівському 

кладовищах, кладовищі у селищі Новому за участю керівництва області та 

міста, представників політичних партій, громадських організацій, учасників 

АТО, членів родин загиблих учасників АТО, волонтерів.  
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На Алеї почесних поховань Рівнянського кладовища відбулася 

поминальна літія за загиблими захисниками України, яку провели 

священослужителі УПЦ КП. 

 

23 серпня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 8 – відео-круїз «Україна – моя країна». Бібліотекарі провели 

коментований перегляд книжкової викладки «Україна свята, нездоланна ніким 

і ніколи», а користувачі бібліотеки мали можливість переглянути відео-ролик 

«Незалежна, вишита колоссям Україна квітуча моя» та перевірити свої знання 

за допомогою онлайн-вікторини «Чи знаєш ти Україну?»;  

№ 18 – день бібліографії «Україна – незалежна країна». Цього дня 

користувачі знайомились з виставкою «Україна – незалежна держава» та 

обговорювали тему незалежності і суверенітету; 

№ 4 – свято державності «Квітуй під сонцем, Україно, в ім'я любові і 

добра». Біля книжкової викладки «Україна: від минувшини до майбутнього» 

бібліотекар розповіла про історію становлення нашої держави та головні 

символи України – Державний Прапор та Герб. Діти із задоволенням 

переглянули слайд-екскурс «День, що змінив хід історії» та виставку-роздум 

«Незалежність: історія і сучасність»; 

№ 13 – відео-перегляд «Моя Україно, ти матінко рідна».  Колектив 

бібліотеки запросив до читального залу дітей для перегляду відео-фільму, 

участі у вікторині «Історія моєї країни»; 

№ 14 – літературне музичне свято «Це моя Україна, це моя 

Батьківщина». Під час заходу діти читали вірші українських поетів, слухали 

пісні про рідну землю, оглянули книжкову виставку «Це моя Україна, це моя 

Батьківщина»; 

№ 10 – віртуальна подорож «Сторінки минулого твого, Україно!». 

Учасники заходу дізналися про багатовікову історію українського народу та 

тяжкий шлях здобуття незалежності. А закріпили здобуті знання, 

відповідаючи на запитання вікторини «Чи знаєте ви?».  

 

23 серпня з нагоди Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці 

незалежності України в парку культури та відпочинку «Ковалівський» 

проведено спортивно-масові заходи. У змаганнях з шашок, хокею на столі, 

дартсу, фрізбі, спортивних конкурсах брали участь біля 50 дітей і дорослих.  

Найкращі спортсмени нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України. 

 

24 серпня  відбулося покладання квітів у парку культури та відпочинку 

“Ковалівський”, на площі Героїв Майдану, до меморіальних дощок                                  

Віктору Чміленку, Вячеславу Чорноволу, пам'ятників Тарасу Шевченку, 

Володимиру Винниченку, Богдану Хмельницькому, на Фортечних валах за 

участю керівництва області та міста, представників політичних партій, 
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громадських організацій, учасників АТО, членів родин загиблих учасників 

АТО. 

 

24 серпня на площі перед міською радою вітали кращих з кращих членів 

територіальної громади, керівників промислових підприємств, лідерів 

громадських організацій, ветеранів, учасників АТО, волонтерів, які впродовж 

багатьох років і сьогодні палко відстоюють незалежність рідної землі, 

сумлінно трудяться задля блага громади та нагороджували почесними 

відзнаками обласної ради, облдержадміністрації, міської ради та її 

виконавчого комітету. 

Вихованці народного хореографічного ансамблю “Світанок” 

презентували символічний «Вінок Єдності», талановито сплетений у 

хореографічній композиції . Вже третій рік поспіль відомі кропивницькі 

майстрині Олександра Пренко та Оксана Монзалевська згуртовують громаду 

міста, особливо школярів та молодь, і створюють велику і яскраву вишивану 

історію України. 

   Цього дня за значні особисті заслуги перед містом, територіальною 

громадою, особистий внесок у державне будівництво та з нагоди 27-ї річниці 

незалежності України секретар міської ради Андрій Табалов разом із 

заступником міського голови Олександром Мосіним нагородили відзнакою 

виконавчого комітету міської ради „За заслуги” ІІ ступеня Ібрагімова Ілгама 

Маіс огли, тренера-викладача відділення стрільби   кульової комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи № 3, та Міщенко Марію  Григорівну - 

директора навчально-виховного об’єднання № 16.   

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 

і незламність духу та з нагоди 27-ої річниці незалежності України відзнакою 

виконавчого комітету міської ради „За заслуги” ІІ ступеня нагороджено 

Барбарича Володимира Івановича. командир роти військової частини А 0680. 

Почесну грамоту і грамоти міської ради та її виконавчого комітету отримали 

Гарановський Сергій Іванович - командир взводу десантного забезпечення 

військової частини А 0680, Бойко Сергій Павлович - технік відділення 

матеріально-технічного забезпечення військової частини А 1840, 

Білоус  Володимир Васильович - учасник бойових дій антитерористичної 

операції, член громадської спілки “Патріот”, Коваленко Юрій Дмитрович - 

учасник бойових дій антитерористичної операції, член громадської спілки 

“Патріот”. А іменним годинником від міського голови нагороджено Мердака 

Олександра Станіславовича - начальника станції фельдʼєгерсько - поштового 

звʼязку військової частини  А 0680. 

Вшанували під час урочистостей на площі перед міською радою і 

прекрасних жінок, які поповнили сімейство кропивничанок, матерів-героїнь. 

Указом Президента України за материнську самовідданість, народження і 

зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх 
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розвитку  почесне звання „Мати-героїня” присвоєно двом мамам, які виховали 

по п’ять дітей: Іващенко Ганні Анатоліївні та Паливоді Світлані Вікторівні. 

Прекрасну атмосферу свята створили під час урочистостей талановиті 

учасники академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» обласної 

філармонії, міського професійного духового оркестру, зразкового 

хореографічного ансамблю «Allegro», дитячих хорів музичних шкіл міста, 

вихованці ДНЗ № 52 «Казковий» та солісти Марія Матусова, Владислав та 

Денис Бураги. 

Педагогічні колективи закладів освіти міста створили неповторне 

фестивальне містечко «Україна-єдина», де представили  свої роботи з 

декоративно-ужиткового мистецтва. Родзинкою фестивалю став конкурс 

смачних короваїв, які мали можливість спробувати гості свята. 

 
 

 

24 серпня у храмах міста відбулися молебні “В ім'я процвітання 

України”. 
 

24 серпня Кіровоградська міська організація ВО “Свобода” організувала 

ходу у вишиванках від монумента “Ангел-Хранитель” (по вул. Великій 

Перспективній) до площі Героїв Майдану, урочистий мітинг та святковий 

концерт. Кількість учасників — близько 600 осіб. 
 

 24 серпня в Кіровоградському академічному українському музично-

драматичному театру ім. М. Л. Кропивницького відбувся святковий концерт 

міського професійного духового оркестру з нагоди Дня незалежності України. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 20 по 23 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

35 вулицях міста. За результатами рейдів складено 18 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 49 попереджень. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
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