
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    за 19– 21 жовтня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 16 по 20 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 914 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1913 консультацій.  

 З 16 по 19 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 94 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 64 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 30 осіб. Направлено 5 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні 
психологічні консультування 12 особам.   
 

З 16 по 19 жовтня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту дітей були 37 громадян  з питань: 

соціально-правового захисту дітей – 16; усиновлення  та опіки - 10; майнових 

питань – 6; визначення порядку зустрічей з дитиною – 5.  

Проведено профілактичний рейд, відвідано 6 сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, складено 3 акти обстеження.  

Спеціалісти управління брали участь у 11 судових засіданнях та                           
у  знайомстві 4-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,             

з кандидатами в усиновлювачі. 
 

19 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 автомобіліста                                
і дорожника - колектив комунального підприємства «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького та 2-х працівників комунального підприємства 
«Універсал 2005»; з нагоди Дня працівника соціальної сфери – 2-х 

працівників соціальної сфери Фортечного та Подільського районів міста 
Кропивницького. 
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Діалог влади з народом 

 

19 жовтня  на «гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства Віктор 

Кухаренко, який відповів на  22 дзвінки з питань: нанесення дорожньої 
розмітки, відновлення асфальтового покриття, накриття кришками 

каналізаційних колодязів, встановлення обмежувачів швидкості, ремонту 

каналізаційного колодязю, відновлення зовнішнього освітлення, формування 

крони дерев, надання дозволу на відключення від централізованого опалення, 

відновлення роботи ліфтів в багатоповерхових будинках, грейдерування 

дорожнього покриття, затоплення підвального приміщення житлового 

будинку, прибирання прибудинкової території, заміна труби водопостачання 

у житловому будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 15 по 21 жовтня у м. Покровську проходив чемпіонат України з 
боксу серед юнаків 2005 - 2006 р. н. Змагання зібрали 327 спортсменів із 28 

команд. Вихованець КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Ігор 

Даценко завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 90 кг, а його 

одноклубники Артур Збунь і Олександр Черба посіли почесні п’яті місця у 

вагових категоріях до 40 кг та 46 кг. 
Тренують кропивницьких боксерів Володимир Панченко і Валентина 

Бондарь. 

 

З 16 жовтня по 19 жовтня на базі комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи № 2 управління молоді та спорту Міської ради міста 
Кропивницького відбулися міські змагання з футболу «Шкіряний м'яч» у 

віковій групі «кадети» серед юнаків 2006 р.н. 

У змаганнях брали участь школярі з 16-ти закладів загальної середньої 
освіти міста Кропивницького. Змагання проводяться у двох групах. Окремо 

змагаються освітні заклади, в яких велика кількість учнів, та освітні заклади 

міста з невеликою кількістю учнів. 

Переможцями серед великих освітніх закладів стала дружня команда 
комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання „Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – гімназія 

імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт”.  

В іншій групі перемогла команда комунального закладу „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр 

естетичного виховання „Калинка”.  
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У суперфіналі між цими командами перемогу та право представляти 

місто на обласних змаганнях отримала команда гімназії ім. Т. Шевченка. 

Наступний (обласний) етап буде проводитись весною наступного року. 

 

19-20 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - година спілкування на тему: «Державні 
символи України і області»; ДЮК «Моноліт» – спортивні змагання з 
армспорту «Сила та здоров’я»; ДЮК «Україна» - відкритий клубний турнір з 
кікбоксингу та тайського боксу; ДЮКи «Мрія», «Надія» – навчально-

тренувальний збір                                 з таеквондо; ДЮК «Промінь» - 

інтерактивна гра «Юний патріот», військово- патріотична  таборівка 
(тренувальний полігон, мікрорайон Балашівка). 

 

19-20 жовтня в м. Світловодську відбулися змагання першого туру 

Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги серед юнаків 2007 р. н.  

Юнацька команда «КДЮСШ-4-ЗОЛОТОЙ ВЕК», яку тренує Андрій 

Бабенко, впевнено перемогла своїх суперників: «ДЮСШ м. Світловодськ» 

63:60, «ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ» 61:40, «ДЮСШ м. Миргород» 83:31 та посідає 
перше місце у своїй підгрупі. 

 

19-20 жовтня в м. Горішні Плавні проходив Всеукраїнський турнір з 
дзюдо серед юнаків та дівчат 2007 – 2009 р. н., присвячений пам’яті тренера, 

майстра спорту Володимира Кикотя. У змаганнях брали участь                                              

340 спортсменів із 7 регіонів України, в т. ч. 6 вихованців КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького. 

Юний дзюдоїст КДЮСШ № 3 Станіслав Скомаровський завоював 

срібну медаль. Його одноклубник Артем Охрименко став бронзовим 

призером. Єгор Тесленко, Олександра Ложечник, Ангеліна Гончарук посіли          

5-7 місця. Тренують кропивницьких спортсменів Вікторія Брунцвік і Аскольд 

Косіванов. 

 

20 жовтня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка пройшов перший етап міських змагань «Спортивне 
місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти міста 
Кропивницького. 

 

20 жовтня в спортивному клубі «Зірка» проведено міський турнір з 
гімнастики художньої «Кубок Співдружності КДЮСШ № 3 Міської ради 

міста Кропивницького». У змаганнях брали участь 113 гімнасток із 8 команд.  
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Найкращі результати продемонстрували: за програмою майстрів спорту 

Анастасія Волошина, за програмою кандидатів у майстри спорту Олександра 
Антонова і Єлизавета Савенкова, серед першорозрядниць Єлизавета 

Олексієнко, за програмою другого розряду Анна Присяч, за програмою 

третього розряду Дар»я Савенко. Серед наймолодших гімнасток кращими 

були Марія Байбарак і Кароліна Кривда. Тренують кропивницьких гімнасток 

Анастасія Мельнік і Наталія Горбань. 

 

21 жовтня в Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка проведено Х традиційний турнір 

з класичного волейболу серед жіночих команд, присвячений пам’яті 
старшого тренера-викладача кафедри фізичного виховання ЦДПУ Янчук 

Ольги Володимирівни.  

Змагання організовано за сприяння управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області, обласного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», Кіровоградської обласної федерації 
волейболу. 

У турнірі брали участь 6 команд із Кропивницького та Олександрії.                          
В напруженій боротьбі перемогла команда студенток факультету фізичного 

виховання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Срібні нагороди вибороли 

волейболістки Кропивницького медичного коледжу. Третє місце посіли 

спортсменки волейбольного клубу «Фенікс» з обласного центру. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та 
кубками від організаторів турніру 

 

20 жовтня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС проведено День нової книги 

«Репертуар для модного читача» та літературне знайомство «Парад книжок 

українських сучасних письменників». 

Відвідувачі мали змогу познайомилися з новими виданнями художньої 
літератури, що відповідають усім смакам читачів, відкрили для себе  імена 
письменників, які нещодавно прийшли до сучасної  літератури. На 
абонементі  впродовж дня на читачів очікувала виставка  сучасної 
літератури, твори епатажних і традиційних українських письменників, 

знамениті бестселери, книжки, що недавно були екранізовані. 
Привертали увагу – буккросингова поличка «Вільний книгообмін», 

експрес-інформація «Новини для вашої родини» та бібліокараван «Читають 

усі!». 

У читальному залі на відвідувачів чекала цікава інсталяція «Захоплені 
читанням», бібліогід «Журнальні спокуси» і рекламна акція «Книжкове 
конфеті». Читачі  здійснили інтернет-круїз по бібліотечному сайту бібліотеки 
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та блогу «Бібліотусовка», які постійно поповнюються найцікавішою 

інформацією про книги і служать вірним компасом у світі літератури.  

Усі учасники заходу отримали буклет-дайджест «Репертуар модного 

читача», який  допоможе їм у виборі книг. На завершення було проведено 

майстер-клас «Книжкова закладка». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 16 по 19 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

65 вулицях міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
виписано 48 попереджень. 

 

Екологія 

 

19 жовтня співробітниками управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 
Кропивницького спільно з представниками управління з питань цивільного 

захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації та ДУ 

«Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» відповідно 

до рекомендацій «Інституту громадського здоров’я    ім. О.М. Марзєєва 

Національної Академії медичних наук України» з метою проведення 

повторних (контрольних) вимірювань еквівалентної рівноважної об’ємної 
активності радону – 222                        в приміщеннях соціальних закладів, де 
вони проводились у 2017 році, було проведено інструктивну нараду та 

видачу пасивних трекових радонових накопичувачів (радонометрів) 

представникам ряду закладів сфери освіти, культури та охорони здоров’я 

міста. 

  

Освіта 
 

19 жовтня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося засідання атестаційної комісії. На засіданні комісією 

затверджено список педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

міста, які підлягають атестації у 2018/2019 навчальному році.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 


