
 

    ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                 за 05 - 07 жовтня 2018 року 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 01 по 06 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1208 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано  2258 консультацій.  

 

З 01 по 05 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

міської ради звернулась 131 особа з питань: надання матеріальної допомоги 

за протоколами комісій - 102 особи; з питання підготовки необхідних                 

документів - 29 осіб. Надано 10 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам та індивідуальних психологічних 

консультувань 8 особам (9 годин). 

 

05 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія 

прийняла рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою 

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького з нагоди Дня 

захисника України Школьного Володимира Анатолійовича, техніка 

відділення зберігання техніки і майна військової частини А 1840, учасника 

антитерористичної операції. 

 

05 жовтня під головуванням начальника відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту Людмили Дорохіної відбулося засідання робочої 

комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.   

 

Діалог влади з народом 

05 жовтня  на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник 

комунального підприємства «ЖЕО № 3» Олександр Васильович Довгаль, 

який відповів на 4  дзвінки з питань: ремонту та асфальтування відмостки, 

капітального ремонту покрівлі житлового будинку, заміни труб 

каналізаційної мережі, закриття входу до котельні. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 01  по 05 жовтня на базі загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 

відбулися міські змагання з футболу «Шкіряний м'яч» в середній віковій 

групі (2007 р.н.). У змаганнях взяли участь школярі з 22-х закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. Переможцями серед великих 

освітніх закладів стала  команда комунального закладу „Навчально-виховний 

комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад                              

І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький 

центр „Зорецвіт”. В іншій групі перемогла команда комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа                                       

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання „Калинка”. Право 

представляти місто на обласних змаганнях отримала команда НВК № 26. 

Наступний (обласний) етап буде проводитись весною 2019 року. 

05 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Зоряний» – виставка  дитячих малюнків «Моя 

бабуся – найкраща!»; ДЮК «Старт» – змагання з армспорту з нагоди Дня 

працівника освіти. 

05 жовтня у бібліотеці-філії № 6 МЦБС проведено бібліотечний урок 

«Самостійна робота з книгою». 

05 жовтня у відділі мистецтв обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д. Чижевського за участю композитора Володимира Губи 

відбувся захід «Осінь з музикою Кароля Шимановського».  Володимир Губа 

поділився зі своїми прихильниками спогадами про режисерів, з якими йому 

довелося працювати, про роботу над стрічками. Присутні переглянули 

документальний фільм «Поліські образки» – збірку мініатюр з циклу 

«Чорнобиль +20. Це наша земля - ми тут живемо». Музику для неї 

Володимир Петрович не тільки написав, а й виконав. 

05-07 жовтня у м. Вінниця відбувся міжнародний турнір з художньої 

гімнастики. У змаганнях взяли участь 450 учасників з 26 команд. В турнірі 

брали участь гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 міської ради». Олександра Антонова виборола три 

золота в багатоборстві, з обручем та з мячем; Єлизавета Савенкова виборола 

золото у вправі з м’ячем та три бронзові нагороди в багатоборстві, обруч та 

булави; Єлизавета Горбунова виборола золото у вправі з м’ячем, срібну 

нагороду у багатоборстві та бронзову нагороду у вправі з обручем, Марія 

Горова стала срібним призером у вправі з з м’ячем та бронзовим призером у 

вправі з обручем. Переможці й призери змагань нагороджені кубками, 

грамотами та медалями.  
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05-07 жовтня у Світловодську проходив турнір з баскетболу «Осінь - 

2018» серед юнаків 2007 років народження. У змаганнях взяли участь п’ять 

команд-учасників: „Черкаські Мавпи”, „Миргород”, „Світловодськ”, 

„Комета” (Світловодськ), КДЮСШ № 4 (Кропивницький). Переможцями у 

турнірі стали вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 міської ради». 

06 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка розпочався перший етап міських змагань 

«Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти 

міста Кропивницького. У першому змагальному дні взяли участь 9 команд.   

До складу команди входять учні 4-х - 9-х класів, вчителі та батьки дітей, які 

навчаються в цих закладах. Переможцями першого ігрового дня стали 

команди комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25  

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей”, 

центр позашкільного виховання «Ліра», навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання” та комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення». 

06 жовтня у м. Олександрія відбулась першість з художньої гімнастки 

«Олександріна - 2018». Гімнастки КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького гідно представили наше місто на змаганнях. Вибороли 

золоті нагороди: Турчак Кіра, Дороганич Єсенія, Єременко Вікторія, Кишлян 

Кіра, Мартинюк Аріна, Передіста Мілана, Шумейко Соня, Медвєдєва 

Василиса, Хоменко Влада, Савченко Катерина, Безверха Анна, Либеченко 

Ліза, Корнієнко Поліна; срібними призерами стали Вандекергоф Світлана, 

Тороп Мілана, Іжецька Ангеліна, Юрова Аліна, Земба Ганна, Михайловська 

Олександра, Капенкіна Аліна, Непорожня Вікторія, Ладиженська Маргарита. 

06 жовтня в м. Світловодськ відбулась відкрита першість області з 

легкої атлетики серед юнаків 2004 р.н. і молодших. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради» 

Карандуков Дмитро в бігу на 60 м виборов золото, Карандукова Анна в бігу 

на 60 м стала бронзовим призером. 

06-07 жовтня в м. Знам’янка проходив Кубок України та 

Всеукраїнські змагання з велосипедного спорту. У змаганнях взяли участь 

129 учасників із 13 команд. Велосипедисти КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького гідно представили наше місто на змаганнях всеукраїнського 

рівня. Так, у груповій гонці Кубок України Сокур Катерина стала бронзовим 
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призером; у груповій гонці серед юніорів переможцем стала Воротіленко 

Катерина, срібними призерами стали: Ладик Владислава, Прочухан 

Анастасія, Колтунов Максим, бронзовим призером став Чутунов Микита.               

В індивідуальній гонці срібні медалі вибороли Сокур Катерина та Прочухан 

Анастасія, бронзові нагороди – Цимбал Ян, Колтунов Максим та Ладик 

Владислава. 

 06 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»                  

ДЮК «Скіф» проведена інформаційно-пізнавальна година на тему: «Абетка 

громадянина». 

  

Питання соціально-економічного стану     

               Соціальна політика 

05 жовтня в актовому залі дитячої міської поліклініки № 1 за участю 

заступника начальника управління охорони здоров'я міської ради Лариси 

Кудрик, головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих 

поліклініками, амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, 

міських позаштатних фахівців управління охорони здоров'я, лікарів – 

хірургів відбулася колегія управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького на тему: «Стан надання хірургічної допомоги населенню 

міста. Дотримання стандартів  лікування хворих з хірургічною патологією на 

амбулаторному та стаціонарному етапах лікування». Прийняті відповідні 

рішення. 

05 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба   привітала членів Кропивницької територіальної 

організації УТОГ з Міжнародним днем глухих та вручила матеріальну 

допомогу 15 членам організації по 1 000 грн кожному.                                     
 

05 жовтня секретар міської ради Андрій Табалов, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Наталія Дзюба, начальник 

управління освіти міської ради Лариса Костенко привітали педагогічний 

колектив загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області з Днем працівників освіти та подарували від 

імені очільника міста Андрія Райковича директору закладу наручний 

годинник.  
 

06 жовтня на розі вулиць Барболіна та Української відбувся ярмарок-

продаж сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів,  місцевого та 

вітчизняного виробництва з нагоди Свята мікрорайону «Олексіївка».  У 

ярмарку  взяли  участь  13 суб'єктів господарювання міста. 
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До бюджету м.Кропивницького надійшли субвенції з державного 

бюджету: на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам за вересень 2018 року у сумі 18 573,7 тис.грн, яка 

перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту 

населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільському 

району –  6 285,2 тис.грн, Фортечному району – 12 288,5 тис.грн; на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих осіб, осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції та які потребують 

поліпшення житлових умов у сумі 464,3 тис.грн, яка перерахована у повному 

обсязі управлінням соціального захисту населення Подільського району –  

22,1 тис.грн, Фортечного району – 442,2 тис.грн. 

Житлово-комунальна сфера 

З 01 по 05 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у 

ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 65 вулиць. За 

виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 48 протоколів про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та виписано 57 попереджень щодо 

усунення недоліків санітарного стану.   

Ситуація на споживчому ринку 

05 жовтня відповідно до протоколу міської ради засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 

робочою групою з перевірки закладів торгівлі та громадського харчування на 

відповідність вимогам чинного законодавства при виготовленні та реалізації 

харчових продуктів проведено обстеження 4-х об'єктів, які реалізують 

вуличну їжу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища - 

точок продажу шаурми по вул. Полтавській.     

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко  

 

 

 
Разуменко 22 27 90 


