
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                      за 09-11 листопада 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 05 по 10 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1136 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 1825 консультацій.  

 

 З 05 по 09 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 143 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 109 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 34 особи. Направлено 96 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано 

індивідуальні психологічні консультування 9 особам.   

  

З 05 по 09 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту дітей були 52 громадянина  з 

питань: соціально-правового захисту дітей – 18; усиновлення  та опіки - 16; 

майнових питань – 12; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.  

Проведено 3 профілактичні рейди, відвідано 11 сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, складено 10 актів обстеження. Спеціалісти 

управління брали участь у 15 судових засіданнях та у  знайомстві 5 дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з батьками-

вихователями. 

Проведено інвентарізацію житла 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, шляхом 

проведення обстежень житла, де діти мають право власності або право 

користування. 
Спеціалісти управління провели лекторій для учнів 

Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею на тему: 
«Попередження правопорушень серед неповнолітніх та відповідальне 
ставлення до навчання». 

 

Діалог влади з народом 
 

09 листопада  на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Мосін, який відповів на  10 дзвінків з питань: приватизації земельної ділянки, 

теплопостачання у багатоповерхових житлових будинках, видалення 

аварійних дерев, незаконного будівництва, пільг на проїзд  у громадському 

транспорті. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 05 по 11 листопада в м. Житомирі проходив чемпіонат України з 

боксу серед молоді. Змагання зібрали 205 спортсменів із 24 команд. 

Вихованець КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Олег 

Мельниченко завоював звання чемпіона України у ваговій категорії до 91 кг. 

Тренують кропивницького боксера Віктор Фесечко та Сергій Платонов. 

 

08-09 листопада в приміщенні стрілецького тиру КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького проходив відкритий чемпіонат м. 

Кропивницького зі стрільби кульової серед юнаків, дівчат і юніорів. У 

змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета та пневматичної гвинтівки 

брали участь понад                               70 спортсменів з обласного центру, 

міста Кривий Ріг та селища Петрове. Переможцями змагань у різних вправах 

стали вихованці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Роман 

Копійка, Михайло Фантаєв, Анастасiя Юрова, Владислав Стародумов, а 

також представниця сел. Петрове Дар’я Письменникова. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

09 листопада заступник начальника управління молоді та спорту 

Катерина Черкасська провела зустріч з лідерами студентської молоді з 

нагоди Дня студента. 

 

09-10 листопада у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 6 – день бібліографії «Бібліографія відкриває таємниці». Протягом 

дня користувачі знайомились з бібліографією як провідником у світі книг, 

новинками літератури, практикувались у використанні довідково-

бібліографічного апарату під час вибору книг. Читачам був запропонований 

огляд книжкової виставки «Там, де живе рідна мова, живе український 

народ», бібліотечний урок-подорож «Країна, якої нема на карті», практичне 

заняття-підказка «АК – ваш помічник у виборі книг», бібліомарафон мовних 

ігор «Мовний кошик». Цікава інформація висвітлювалась у яскравих                         

флаєрах-рекомендаціях  «100 найкращих книг ХХІ століття», «Топ-5 

найкращих українських книг», «Читайте! 20 книг, які варто прочитати 

кожному українцю»; 

№ 1 – історична довідка «Про Нестора Літописця». Підсумком заходу 

була стендова презентація «Про мою мову калинову», завдяки якій читачі 

ознайомилися з цікавими фактами про рідну українську мову; 

№ 16 – бібліотечне ревю «Пізнаючи таємниці книжкового світу». 

Учасники заходу поділилися на команди «Юний ерудит» та «Юний 

поліглот» і змагалися в таких конкурсах: «Ерудит-лото», «Заглянь у 

тлумачний словник», «Літературні грінки», «Портретна галерея»; 
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№ 5 – інформаційний гід «Правовий статус 14-літніх осіб». Захід 

сприяв підвищенню інформативності та правового виховання молоді. До цієї 

зустрічі бібліотекар підготувала для користувачів виставку-пораду 

«Правознавчий калейдоскоп», завдяки якій учасники заходу ознайомилися з 

основними нормативними документами, що захищають права людини в 

Україні, усвідомили права та відповідальність чотирнадцятирічного 

громадянина; 

№ 8 – день бібліографії «Секрети бібліографії: учись бути читачем». 

Бібліотекар проінформувала  юних користувачів про  інноваційні послуги 

філії: QR- кодування та окуляри віртуальної реальності. Бажаючі мали змогу 

випробувати новинки та дізнатися про можливості Інтернет-пункту. 

Проведено бібліографічний огляд книжкової викладки  «Книга єднає 

Україну», під час якого читачі знайомилися зі словниками, довідниками та 

енциклопедіями з української мови. Також було проведено бібліографічну 

вікторину  «Веселкова наша мова»  та продемонстровано відеоролик «Цікаві 

факти про мову»; 

№ 18 – історичний калейдоскоп сторінками Української революції                  

1917-1921 років «Це нашої історії рядки». На прикладах мужності та звитяги 

борців за свободу і незалежність нашої країни бібліотекарі разом з читачами 

поринули у історичне минуле та відчули почуття національної гідності за 

своїх предків.  

 

10 листопада в КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького 

відбулися обласні спортивні ігри з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат           

2005 - 2006 років народження. У змаганнях брали участь 107 атлетів,                                    

у т.ч. 18 вихованців КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. 

Учень даної спортивної школи Данило Романенко завоював срібну медаль у 

ваговій категорії до 66 кг, а його одноклубники Євген Крикун і Анатолій 

Безязиченко стали бронзовими призерами.  

 

10 листопада проведено першiсть КДЮСШ № 2 Міської ради міста 

Кропивницького з легкоï атлетики серед юнаків та дівчат 2005 - 2007 р. н. і 

молодших. У змаганнях брали участь близько 40 вихованців                                   

тренерів-викладачів легкоатлетичного вiддiлення. Юні спортсмени змагалися 

в чотирьох вправах: бiг на 15 м, стрибок у довжину з мiсця, стрибок у висоту, 

кидок набивного м'яча. 

Найкращі атлети відзначені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи від обласного 

відділення НОК України. 

 

З 08 по 11 листопада в м. Харкові проходив Кубок України з                      

таеквон-до ІТФ серед кадетів, юніорів та дорослих. Наше місто представляли 

5 вихованців КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького. Владислава 

Лягаєва перемогла у змаганні дорослих спортсменів у вправі туль та посіла 
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друге місце в спарингу. Юсіф Ейвазов серед дорослих зайняв перше місце в 

спарингу та став третім у вправі туль. Лілія Діордієва стала бронзовою 

призеркою в спарингу серед юніорок. 

Тренує кропивницьких таеквондистів Ігор Зюнзя. 

 

З 09 по 11 листопада в м. Олександрії проходив Кубок України та 

всеукраїнські змагання з велосипедного спорту. Велоперегони зібрали більше 

100 учасників із 11 команд. Учениця КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького Катерина Сокур завоювала бронзову медаль Кубка України. 

У всеукраїнських змаганнях вихованці КДЮСШ № 1 вибороли 6 золотих,                        

3 срібні та 3 бронзові нагороди. 

 

 З 09 по 11 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес»  - конкурс виразного читання 

української поезії «До мови серцем пригорнись!» з нагоди Дня української 

писемності та мови; ДЮКи «Моноліт» та  «Надія»  - спортивно-розважальну 

програму з армспорту «Сила та здоров’я».    

  Вихованці-спортсмени дитячо-юнацьких клубів «Старт», «Промінь та 

«Україна» взяли участь у відкритому кубку з кікбоксингу та тайського боксу 

пам’яті Сергія Крикуненка. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 05 по 09 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

63 вулицях міста. За результатами рейдів складено 48 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 35 попереджень. 

 

Освіта 

 

З 07 по 09 листопада на базі комунального закладу „Навчально-

виховного об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів                   

№ 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” проходили міські змагання ІІ туру 

фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт». 

У змаганнях брали участь понад 400 учнів з 36 закладів освіти міста. 

Команди були розділені на дві групи: школи, в яких немає 11-го класу, 

та школи, в яких є випускний клас. Школярі змагались у стрибках в довжину, 

човниковому бігу (4х9м), стрибках на скакалці. В останній день змагань 

команди освітніх закладів, які показали кращі результати, змагались між 

собою у перетягуванні канату. 
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За результатами змагань у першій групі третє місце зайняла команда 

ЗОШ № 22, друге місце посіла команда ЗОШ № 3, а перемогла команда                

ЗОШ № 30. 

Серед закладів освіти з 11-ми класами третє місце зайняла команда            

ЗОШ № 4, друге місце посіла команда НВО № 32, а перемогла команда                

НВО № 20. 

Переможець міських змагань фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів України «Козацький гарт» НВО № 20 буде представляти місто на 

обласних змаганнях серед школярів Кіровоградської області. 

 

09 листопада в закладах освіти міста відбулися заходи з нагоди Дня 

української писемності та мови: конкурси,  виставки, змагання, тематичні 

лінійки, класні години. 

 

09 листопада в Кіровоградському обласному академічному музично-

драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбулися урочистості з 

нагоди 55-річчя від заснування комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий 

ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр».  

З привітаннями та найкращими побажаннями до присутніх звернулася 

начальник відділу інспектування навчальних закладів управління освіти 

міської ради Світлана Кумпан та оголосила колективу закладу Подяку 

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького за багаторічну 

сумлінну працю, високий професійний рівень, вагомий внесок у справу 

навчання і виховання підростаючого покоління міста, і вручила педагогічним 

працівникам закладу Грамоти та Подяки управління освіти Міської ради 

міста Кропивницього, грошовий сертифікат на суму 5 000 тис. гривень.   

Святкову атмосферу, піднесений настрій та щирі емоції дарували 

глядачам вихованці дитячо-юнацького центру вищевказаного закладу, 

танцювальний колектив «Форсаж» та відомий співак – випускник цієї школи  

Владислав Кашпуренко. 
 

10 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені  

Володимира Винниченка відбувся півфінал міських змагань «Спортивне 

місто – здорова нація» серед закладів загальної середньої освіти. 

У півфінальному змагальному дні брали участь 12 команд - переможці 

попереднього етапу. Переможцями змагань цього ігрового дня стали 

команди: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – 

ліцей № 19 –  позашкільний центр, комунального закладу „Навчально-

виховний комплекс „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад  І-

ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький 

центр „Зорецвіт”, комунального закладу  “Навчально-виховне об’єднання І-

ІІІ ступенів “Мрія”. 
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17 листопада відбудуться фінальні змагання. 

10 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання ліцей - школа –  дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П” 

відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. 

В олімпіаді брали участь 7 учнів із 7 закладів загальної середньої освіти 

міста Кропивницького.  

 

10 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії. 

В олімпіаді брали участь 89 учнів із 35 закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

11 листопада на базі гімназії № 9 відбувся міський етап міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені П.Яцика для учнів 1-4-х класів.  

У конкурсі брали участь 64 учні із 35 закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

11 листопада на базі комунального закладу  “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” відбувся міський етап міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені П.Яцика серед учнів 5-11-х класів. 

У конкурсі брали участь 37 учнів із 35 закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

 

 

Начальник організаційного відділу      О.Разуменко 

 

 


