
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 14– 16 вересня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 10 по 14 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1058 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1979 консультацій.  

 З 10 по 14 вересня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 130 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 74 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 56 осіб. Направлено 88 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні 

психологічні консультування  14 особам. 
 

З 10 по 14 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького було         

44 громадянина  з питань: соціально-правового захисту дітей – 18; 

усиновлення  та опіки - 12; майнових питань – 8; визначення порядку 

зустрічей                                          з дитиною – 6.  

В ході проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 

виявлено  4-х дітей, які не приступили до навчання. 

Спеціалісти управління брали участь у 6 судових засіданнях   та 

обстеженні житла 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на обліку, в якому діти мають право власності або право 

користування.  

 

Діалог влади з народом 

 

14 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.              

На прийом звернувся заявник з питання надання матеріальної допомоги на 

погашення боргу за теплопостачання. 

14 вересня  на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького Родіон Владов, який 

відповів на 4 дзвінки з питань: приватизації земельної ділянки, видалення 

аварійних дерев, надання дозволу на приватизацію земельної ділянки під 

забудову. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 10 по 15 вересня в дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання 

відділу сім’ї та молоді проведено демонстрацію короткометражних 

мотиваційних фільмів на  екологічну тематику (збереження клімату, вплив 

людини на природу, сортування сміття, вплив автомобілів на чистоту повітря 

тощо). 

15 вересня в спортивному комплексі «Енергоспорт» проходив 

Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2008 

р.н на  честь Дня військового розвідника. У змаганнях брали участь 430 юних 

дзюдоїстів з 8 областей України. Від комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3» - 18 спортсменів. Вихованці даної 

спортивної школи Комаха Віталій виборов бронзу, а його одноклубник 

Зирянов Петро став срібним призером. 

 Переможці та призери турніру нагороджені кубками, медалями і 

дипломами від організаторів змагань.  

 

З 14 по 16 вересня у м. Кропивницькому проходив відкритий осінній 

чемпіонат України в парній гонці, всеукраїнські змагання та відкритий 

чемпіонат міста з велосипедного спорту, присвячені пам`яті заслуженого 

тренера України Симоненка С.І. У турнірі брали участь 13 команд                                    

(130 спортсменів). Під час урочистого відкриття змагань спортсменів 

ппривітав заслужений майстер спорту України Олександр Симоненко. 

Переможці та призери нагороджені медалями від відділення                                 

НОК України у Кіровоградській області, дипломами, кубками від управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

солодощі від спонсорів.  

 

15-16 вересня в спортивній залі Центральноукраїнського національного 

технічного університету проходив відкритий чемпіонат міста з боротьби 

греко-римської, присвячений пам’яті майстра спорту СРСР, тренера Миколи 

Бондаря. У змаганнях брали участь 100 борців. Всі учасники та гості змагань 

хвилиною мовчання вшанували пам'ять Миколи Миколайовича, який 50 

років свого життя віддав греко-римській боротьбі. 

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна                                        

школа  № 3», тренером-викладачем у якому тривалий час працював Микола 

Бондарь, представляли 27 вихованців. Учні даної спортивної школи Ларіонов 

Денис, Красножон Ян, Джибу Валерій завоювали золоті нагороди у своїх 

вагових категоріях. 
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Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також 

отримали призи від обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України та обласної федерації боротьби греко-римської. 

 

До Дня міста 
 

14 вересня в рамках святкування Дня міста міський голова Андрій 

Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов брали участь в озелененні 

території біля жіночої консультації № 1 по вул. Генерала Жадова та оглянули 

після завершення капітального ремонту дитяче інфекційне відділення 

центpальної міської лікаpні та вiддiлення консервативної гiнекологiї 

пологового будинку № 1.  

 

 15 вересня місто Кропивницький святкувало 264-ту річницю  свого 

заснування. З цієї нагоди було проведено низку заходів: 

відбувся вело- та легкоатлетичний пробіг, які одночасно фінішували 

біля міської ради. На площі  спортсмени провели ранкову руханку спільно з 

гімнастами СДЮСШОР «Надія». Учасників заходу привітав з Днем міста 

міський голова Андрій Райкович.  

Святкові колони, сформовані представниками трудових колективів 

Подільського і Фортечного районів Кропивницького, спільною ходою  

вирушили назустріч одна одній від пам’ятника Ангелу-Хранителю та від 

готелю «Турист» у супроводі духових оркестрів, й зустрілися на площі перед 

міською радою для урочистого відкриття свята «Місто моєх мрії».                        

В шеренгах – голови райрад, депутати, керівники підприємств, установ і 

організацій, громадські активісти.  

На площі їх зустріли очільники області та міста, народні депутати 

України, почесні громадяни міста,  депутати міської ради, міські голови 

минулих років,  мешканці міста. 

З вітальним словом до кропивничан звернувся міський голова Андрій 

Райкович 

Місто вшанувало за видатні заслуги перед територіальною громадою, 

вагомий особистий внесок у відстоювання національної ідеї, становлення і 

розвиток Української незалежної держави, сприяння патріотичному 

вихованню підростаючого покоління в дусі поваги до історичного минулого 

свого народу, активну громадянську позицію Сороку Семена Климовича, 

якому рішенням  Міської ради міста Кропивницького присвоєно у 2018 році 

звання „Почесний громадянин міста Кропивницького (посмертно). 

Указом Президента України за зразкове виконання поставлених 

завдань, високі показники в бойовій підготовці третьому окремому полку 

Спеціального призначення, що базується у Кропивницькому, присвоєно 

почесне найменування "імені князя Святослава Хороброго". 



4 

 

Вперше, під час відзначення Дня міста, на прохання громади міста 

Кропивницького був внесений бойовий прапор легендарних «кіборгів» -

символ героїзму і нескореності усіх наших земляків, які не жалкували своє 

життя за свободу і незалежність рідної землі.  Внесення бойового прапора 

супроводжували два духових оркестри – військовий і міський професійний,                    

а солісти Антоніна Потоцька і Олександр Безай проникливо виконали пісню 

«Герої не вмирають». 

Під час урочистостей були вручені державні нагороди та відзнаки 

облдержадміністрації, обласної ради,  Міської ради міста Кропивницького та 

її виконвчого комітету.  

 У рамках святкування Дня міста у Кропивницькому вперше відбувся 

фестиваль чотирилапих друзів DOG FEST “Смачна кісточка”. Програма 

фестивалю була насиченою: виставка службових собак Національної гвардії 

України, демонстрація рідкісних пород собак, конкурс грумерів (турнір 

собачих зачісок), показ мод чотирилапих, конкурс на краще фото серед 

школярів зі своїм улюбленцем. 

Надзвичайно велелюдними були вулиці  Дворцова  і  парк 

«Ковалівський». Тут прцювали різноманітні тематичні творчі квартали, 

заклади громадського харчування презентували себе і свою продукцію. 

Порадував прихильників смачної національної кухні фестиваль «Єдина 

родина» по вулиці Кавалерійський, який  вже став традиційним для Дня 

міста. А ще у парку звучали пісні, виконувалися запальні танці всіх 

національностей, представлених у Кропивницькому, тривав конкурс «Супер-

тато», креативив «Науковий пікнік», працювало дитяче містечко «Смайлик». 

Для всіх бажаючих проводилися спортивні змагання з шахів, дартсу, стрибків 

на скакалці, настільного хокею, обертання обруча, жонглювання м’ячем, 

фрізбі.  А на згадку про День міста – 2018 можна було сфотографуватися з 

друзями у мальовничій квітковій фотозоні. 

  На площі Театральній шанувальники класичної і духової музики 

поринули у неповторний і чарівний світ мелодій, які виконували 

Президентський симфонічний оркестр та відомий у місті, області та за її 

межами міський професійний духовий оркестр.  

Із днем народження своє місто  привітали й вихованці дитячих 

хореографічних колективів. Символічну естафету святкового настрою 

вони передали організаторам масштабної міжнародної виставки                          

«АгроЕкспо - 2018» під час спільного параду танцювальних колективів і 

сучасної агротехніки ІNDUSTRAL DANCE PARADE, який пройшовся від 

Соборної площі до площі Богдана Хмельницького. 

            Після параду дитячі колективи влаштували справжнє свято 

мешканцям мікрорайонів Кропивницького: кожний колектив обрав собі для 

концерту одну з локацій на території міста. 

Козачий острів привабив мешканців міста та його гостей  смачним 

фестивалем вуличної їжі «Ресторація просто неба» та  оригінальним  

«Тетеря-Фестом» з частуванням славнозвісною тетерею, стравами із картоплі 
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та гарбуза, з бойовим гопаком та майстер-класом з гончарного мистецтва.                      

До свята долучилися і квартальні комітети Фортечного та Подільского 

районів. Гостинні господарки пригощали гостей фестивалю різними 

смаколиками, дерунами, налисниками із сиром, варениками, пельменями, 

гарбузової кашею, пиріжками та ще багато чим. 

Вечірній блок святкування почався з АвтоМотоШоу «Іron styles».                       

У центpі Кропивницького зібpалося кілька десятків байкеpів, які виpушили 

колоною до головної площі міста і дали старт святковому концеpту. 

Завершилось святкування Дня міста феєричним концертом, 

хедлайнером якого став відомий гуpт «The Hardkiss». 

 

 В цей святковий день кропивничан привітав особисто Президент 

України Петро Порошенко. Разом з головою обласної державної 

адміністрації Сергієм Кузьменком, міським головою Андрієм Райковичем та 

секретарем міської ради Андрієм Табаловим Петро Олексійович прогулявся 

вулицею Дворцовою, оглянув низку локацій, поспілкувався з містянами. 

 

З нагоди Дня міста заходи проходили в школах, спортивних клубах, 

бібліотеках, у мікрорайонах: 

14 вересня в дитячо-юнацькому клубі «Старт» за місцем проживання 

відділу сім’ї та молоді відбулось спортивне у мікрорайоні по                                       

вул. Михайлівській, 55. 

14 вересня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 проведено 

«Олімпійський урок». 

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь 150 

учасників.                   Юні спортсмени змагалися у спортивних конкурсах, 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

сертифікати та цінні подарунки  від обласного відділення НОК України. 

 

14 вересня в спортивному клубі «Зірочка» проходив турнір з 

баскетболу серед юнаків 2007 р.н. Учасниками змагань стали юні 

баскетболісти двох команд із міста Кропивницького, а також вихованці 

команд «ХІМІК» (м.Южне) та «НІКОПОЛЬ-СІТІ». 
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Саме вихованці КДЮСШ-4  за підсумком змагань здобули золоті 

медалі, залишивши позаду три команди. Срібло дісталося гравцям команди 

«НІКОПОЛЬ-СІТІ», а бронза – команді «ХІМІК» (м.Южне).  

 

14-15 серпня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 6 – день краєзнавства «Люблю над Інгулом місто зелене». Протягом 

дня бібліотекарі з користувачами проводили екскурсії «Час читати, час все 

знати», під час яких відвідувачі мали змогу краще дізнатися про бібліотечні 

послуги, книжкові виставки, книжкові новинки тощо. Усіх бажаючих 

запрошували на перегляд слайд-презентації  «Моє місто Кропивницький» та 

відеофільму «Прогулянка по місту».  У бібліотеці діяла фотозона «Осінній 

настрій»; 

№ 18 - бібліотекарі презентували дайджест «Новинки літератури від 

письменників-краян».  

№ 1 – день краєзнавства «Визначні постаті Кіровоградщини». 

Бібліотекарі підготували тематичні викладки «В історію рідного краю», 

«Пізнаємо маленьку Батьківщину через відомих людей» та «Місто моє, для 

мене ти єдине», які знайомили користувачів з історією рідного краю,                                         

з найбільш значимими подіями, з людьми, які залишили добрий слід на 

нашій землі, які живуть і працюють на ній. Знайомив читачів з творчістю 

письменників-земляків краєзнавчо-літературний куточок «Письменники 

рідного краю». Живий інтерес у користувачів бібліотеки викликала відео 

мандрівка «Кіровоградщина, відкрита світові»; 

 № 4 – свято на Дворцовій «Вітаємо рідне місто». 

 На центральній вулиці міста Дворцовій бібліотекарі філії провели для 

малечі майстер-клас з виготовлення паперових парасольок, презентували 

книжково-ілюстративну виставку-панораму «10 місць, які варто відвідати у 

Кропивницькому». Помилуватися вишуканістю, красою та неповторністю 

нашого міста запрошував усіх охочих краєзнавчий променад «Наше місто: 

від подиху століть до сьогодення». Цього дня було визначено переможців 

вікторини «Краєзнавчий портрет міста», а найменші учасники святкування, 

що брали участь у конкурсі дитячого малюнку «Я люблю свій рідний край», 

були нагороджені значками та іншими сувенірами; 

 № 8 – краєзнавче асорті «Палітра святкового міста». Гості з цікавістю 

знайомилися з краєзнавчою літературою, підібраною для виставки – 

інсталяції «Рідне місто над Інгулом». Історична мандрівка «Кропивницький у 

дзеркалі часу» познайомила відвідувачів з багатим минулим краю та міста. 

Бажаючі мали змогу переглянути відеофільми та презентації про місто, взяти 

участь у вікторині «Чи знаєш ти відомих земляків?». Для любителів селфі 

була підготовлена фотозона «Місто моє чудесне!», щоб зробити фото на 

згадку про чудовий день!; 
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 № 12 – день краєзнавства «Письменники рідного краю дарують нам 

творів розмай». Свято розпочалося з прес-калейдоскопу «Добрий ранок, 

рідне місто». Протягом дня  відвідувачі мали можливість ближче 

познайомитись з книгами  на виставці «Літературне сузір’я 

Кіровоградщини», які є в наявності у книгозбірні. Бажаючі брали участь у 

презентації  книги  Юрія  Яновського «Таємниці Байгорода», літературному 

флеш-мобі  «Поезії чарівні звуки вустами користувачів бібліотеки»; 

 № 15 – день краєзнавства «Джерела знань про рідний край». До Дня 

міста юні таланти підготували чудовий концерт, а бібліотекарі розповіли 

мешканцям мікрорайону про поетів та письменників, які проживають або 

працюють у селищі, презентуючи книжкову полицю «Поетичний віночок 

Гірничого». Користувачі здійснили фантастичну прогулянку по вулицях 

старого Єлисаветграда по маршруту міського трамвая від залізничного 

вокзалу до міського саду за поштовими листівками Андрія Ліпатова. Діти з 

цікавістю переглянули сюжет: «Мій путівник. Кропивницький – місто 

палаців та пам’ятників». Знайомство з виставкою «Відкрий для себе рідний 

край» логічно завершило день краєзнавця в бібліотеці; 

 № 5 – день краєзнавства «Край джерельної води». Бібліотекарі 

ознайомили читачів з краєзнавчими фотовиставками «Відкрий для себе рідне 

місто» та «Старовинний район Єлисаветграду - Кущівка». Гості заходу 

письменник Карпов В.Є. та краєзнавець Смотренко В.В. розповіли присутнім 

про історичне минуле міста, про місцеві ріки і джерела, ознайомили зі 

старовинними світлинами міста; 
  

14-15 вересня на базі Кіровоградського обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді відбувся відкритий чемпіонат 

міста зі скелелазіння(вид програми швидкість).  

В змаганнях брали участь 50 найсильніших спортсменів із               

Кропивницького та Олександрії. Місто Кропивницький  представляли                               

20 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1». Чемпіонами в лазінні на швидкість стали Луценко 

Олексій, Семеняк Вероніка, Стрижак Дар’я, Ковальчук Роман, Луценко 

Максим, Рябоштан Катерина, Гончарук Валерій та Плохов Ніл.  
 

14-15 вересня в м. Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат 

міста з пляжного волейболу. В змаганнях брали участь 8 команд. Вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

Євтягин Михайло та Мороз Максим вибороли золото. Муленков Андрій та 

Буряченко Влад посіли друге місце, а  Меркулов Игор та Марук Илля стали 

бронзовими призерами. 

Команди переможці нагороджені дипломами та медалями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 
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З 14 по 16 вересня у комунальному закладі «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» проходив чемпіонат міста з тенісу 

настільного, присвячений Дню міста Кропивницького, у якому брали участь 

54 спортсмени. В напруженій боротьбі звання чемпіонів міста вибороли 

Акімов Єгор, Фощевський Андрій, Андрусенко Дмитро серед чоловіків, 

серед жінок чемпіонками стали Моцаренко Ксенія, Мішуровська Марія та 

Столярчук Поліна.  

Переможці й призери нагороджені дипломами та медалями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 
 

З 08 по 16 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив шаховий 

турнір серед юнаків, чоловіків та ветеранів. У турнірі брали участь 24 

шахісти.  

У змаганні чоловіків перше місце посів Богдан Басько. Срібну медаль 

завоював Іван Ковальчук. Третє місце посів Роман Морозов. Серед юнаків 

переміг Іван Логвінов. Срібну медаль виборов Антон Негрей. Третім став 

Ярослав Петринський. У змаганні ветеранів золоту медаль завоював Віталій 

Вишніченко. Друге місце посів Аркадій Аскері. Бронзовим призером став 

Анатолій Голодаєв.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від президента обласної федерації шахів Ігоря Волкова. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 16 вересня у селищі Новому по вулиці Металургів з нагоди Дня міста 

проведено ярмарок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

місцевого та вітчизняного виробництва,  у  якому  брали  участь  15 суб'єктів 

господарювання міста. 

 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 10 по 14 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 27 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано                    79 попереджень. 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 


