
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 02-04 листопада 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 29 жовтня по 03 листопада фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 1110 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 1990 консультацій.  

 З 29 жовтня по 02 листопада до управління соціальної підтримки 

населення звернулись 97 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 63 особи; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 34 особи. Направлено 80 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано 

індивідуальні психологічні консультування 11 особам.   
  

З 29 жовтня по 02 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту дітей були 53 громадянина  з 

питань: соціально-правового захисту дітей – 14; усиновлення  та опіки - 22; 

майнових питань – 11; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6. 

Проведено 2 профілактичні рейди, відвідано 4 сім»ї, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 3 прийомні сім'ї та 6 сімей опікунів. складено 

11 актів обстеження. Спеціалісти управління брали участь у 13-ти судових 

засіданнях та у  знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування з потенційними усиновлювачами та прийомними батьками. 

        02 листопада відбулися урочистості з нагоди Дня працівника соціальної 

сфери. Присутніх привітали  секретар міської ради Андрій Табалов,   

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін, голови Подільської і Фортечної районних у місті 

Кропивницькому рад Руслан Фросіняк, Олександр Кришко, голова міської 

організації ветеранів України Володимир Зуєв та вручили відзнаки обласної 

ради, Міської ради міста Кропивницького та виконавчого комітету, 

Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад, міської 

організації ветеранів України. 

 

 

Діалог влади з народом 
 

02 листопада на «гарячій лінії» міського голови чергували директор                  

КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник та заступник директора                                       

з капітального будівництва та інвестицій ДП «Кіровоградтепло»                            
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ТОВ «ЦНТІ УНГА» Анатолій Таран,   які відповіли на  10 дзвінків з питань: 

надання послуг з теплопостачання мешканцям міста, тарифів за надання 

послуг з теплопостачання, ліквідації повітряних пробок в системі опалення 

багатоквартирних будинків. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 27 жовтня по 04 листопада в обласній науковій бібліотеці імені             

Д.І. Чижевського проходили міські змагання з шахів «Батько, мати, я – 

спортивна сім’я», учасниками яких стали 16 команд. У віковій категорії серед 

дітей 7-9 років перемогла команда Михайла Плаксія. Срібні медалі завоювала 

команда Лева Заніздри. Третє місце посіла команда Кирила Черних. Серед 

юнаків до 16 років перше місце завоювала команда Івана Логвінова й Артема 

Кадомця. Друге місце вибороли Роман та Іван Ковальчуки. Бронзовими 

призерами стала команда Ярослава Петринського і Миколи Колісніченка. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

призи від спонсора Володимира Бондаря. 

З 30 жовтня по 02 листопада в м. Жовква відбулися ігри першого 

туру чемпіонату України з тенісу настільного «Дитяча ліга». До змагань 

долучилися юні спортсмени із 18 команд. Вихованки КДЮСШ № 3 Міської 

ради міста Кропивницького Анастасія Телих і Анастасія Струтинська після 

першого туру посідають перше місце. 

01-04 листопада в м. Кременчук проходив чемпіонат, Кубок України 

та всеукраїнські змагання з велосипедного спорту на шосе. Велоперегони 

зібрали 180 учасників із 17 команд. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради 

міста Кропивницького Владислав Шутко, Катерина Сокур, Ян Цимбал стали 

срібними призерами, а Владислава Ладик посіла третє місце в парній 

естафетній гонці Кубку України. Представник обласної школи вищої 

спортивної майстерності, кропивничанин Денис Шевченко завоював срібну 

медаль чемпіонату України в індивідуальній гонці серед юніорів. Учень 

КДЮСШ № 3 Ян Цимбал став бронзовим призером всеукраїнських змагань у 

груповій гонці серед юніорів. 

02 листопада в рамках  XVI  мистецького фестивалю «Осінь з 

музикою Кароля Шимановського» у залі музичної школи                                         

№ 1 ім. Г.Г. Нейгауза було проведено конкурс юних виконавців польської 

музики «Люблю Польщу». В конкурсі брали участь 26 солістів та                             

2 ансамблі з музичних шкіл та дитячої школи мистецтв міста 

Кропивницького. Учасники виконували твори К. Шимановського,                         
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Ф. Шопена, С. Монюшки та інших польських композиторів, обробки 

польських народних пісень і танців. Особливо порадували слухачів і журі 

виступи ансамблю «Гармонія», співачки Марії Бахтіної, піаністки Катерини 

Федотової, які в своїх категоріях посіли перші місця. Організатори конкурсу 

(музей музичної культури  ім. К. Шимановського, музична школа № 1                  

ім. Г. Г. Нейгауза та ГО «Об’єднання поляків «Полонія» ім. Кароля 

Шимановського») запросили всіх учасників до участі в «Польському 

ярмарку», який відбудеться 11 листопада в холі обласної бібліотеки                     

ім. Д.Чижевського та на майданчику біля бібліотеки. 

 

02 листопада в в комунальному закладі «Навчально-виховне 

об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» проведено «Олімпійський день 

здоров'я», присвячений 80-ій річниці утворення Кіровоградської області.               

У заході, організованому завдяки співпраці управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області та дирекції навчального закладу 

взяли участь 65 дітей. На початку спортивного учасники заспівали гімн 

України, а директор міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» Микола Аношкін привітав юних спортсменів і побажав їм вдалих 

стартів. Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, а всі юні спортсмени отримали 

сувеніри від обласного відділення НОК України.  

02-04 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Моноліт» - спортивно-розважальну програму з 

армспорту «Сила та здоров’я»;  ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальна 

програма з таеквондо «Сила та здоров’я»;   ДЮК «Промінь» – спортивно-

тренувальна програма «Основи укладки парашутів»; ДЮК «Скіф» – майстер-

клас з виготовлення виробів hand made  з природного матеріалу;                      

ДЮК «Надія» - чемпіонат міста серед дітей та кадетів з таеквондо за участю 

вихованців ДЮКів «Надія» та  «Мрія». 

03-04 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився Кубок області та обласний турнір з 

художньої гімнастики «Кіровоградська зіронька». У змаганнях взяли участь 

120 гімнасток, у т. ч. 40 спортсменок КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького. Юні гімнастки даної спортивної школи завоювали                       

6 золотих, 5 срібних і 7 бронзових нагород. Виконали норматив кандидата в 
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майстри спорту України 10 вихованок КДЮСШ № 3; 8 гімнасток здобули 

перший спортивний розряд. Переможці й призери змагань нагороджені 

дипломами і медалями управління освіти, науки, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації. 

03 листопада в м. Смоліне відбувся ІІ відкритий чемпіонат обласної 

комплексної ДЮСШ «Ніка» з боротьби дзюдо «Смолінський кубок» серед 

юнаків та дівчат 2006 - 2009 років народження. У турнірі взяли участь                 

170 атлетів, у т.ч. 13 вихованців КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького. Учень даної спортивної школи Клим Кривоносов завоював 

золоту медаль у ваговій категорії до 32 кг., а його одноклубники вибороли             

2 срібні та 2 бронзові нагороди. Тренують кропивницьких дзюдоїстів 

Володимир Долгіх, Вікторія Брунцвік, Тетяна Кравцова. 

03-04 листопада в м. Львів пройшов ІХ відкритий турнір з тенісу 

настільного, пам’яті тренера-викладача Ю. Козія. У змаганні спортсменів 

2000 р. н. і молодших учениця КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького Анастасія Телих завоювала срібну медаль, а її 

одноклубниця Анастасія Струтинська стала бронзовою призеркою. 

03-04 листопада в м. Сміла відбувся відкритий чемпіонат міста з 

тенісу настільного серед юнаків та дівчат 2003 – 2009 р. н. і молодших. 

Змагання зібрали 82-х учасників. Наше місто представляли 17 вихованців 

КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Юні тенісисти даної 

спортивної школи завоювали 3 золоті, одну срібну та 3 бронзові нагороди. 

Тренують кропивницьких спортсменів Тетяна Тєрьохіна, Юлія Сапожник і 

Євгеній Янков. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 29 жовтня по 02 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного 

стану по  69 вулицях міста. За результатами рейдів складено 53 протоколи 

про порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та виписано 48 попереджень. 

 

Освіта 

 

04 листопада на базі «Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області" відбувся ІІ (міський) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.  
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В олімпіаді брали участь 127 учнів із 35-ти закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

04 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                     

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання „Контакт” відбувся ІІ (міський) етап  

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.  

В олімпіаді брали участь 136 учнів із 35-ти закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
 

 

 


