
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за 07 – 09 грудня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 03 по 08 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1155 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1670 консультацій.  
 

 З 03 по 07 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 178 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 134 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 44 особи. Направлено 110 письмових відповідей 

депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.   Надано індивідуальні 

психологічні консультування 7 особам.  

 

З 03 по 07 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей були 45 громадян  з питань: соціально-

правового захисту дітей – 16; усиновлення  та опіки - 13; майнових                          

питань – 10; визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.  

Проведено  профілактичний рейд, відвідано 5 сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, складено 4 акти обстеження житлово-

побутових умов дітей. Спеціалісти управління брали участь у 16 судових 

засіданнях. 

Проведено інвентарізацію житла 5 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, шляхом 

проведення обстежень житла, де діти мають право власності або право 

користування. 

 

07 грудня в приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди 

Дня місцевого самоврядування. З професійним святом своїх колег – 

депутатів місцевих рад, членів їх виконавчих комітетів, посадових осіб 

місцевого самоврядування привітав міський голова Андрій Райкович. 

Почесними грамотами міської ради та виконавчого комітету Кропивницького  

були відзначені Марина Байрамова  - головний спеціаліст відділу сім’ї та 

молоді управління молоді та спорту, Ольга Рябова - головний спеціаліст 

відділу економічного розвитку та регуляторної політики управління 

економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій та Ганна Шуригіна - головний спеціаліст відділу діловодства, 

правового і організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 
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Цього дня у міській раді також підвели підсумки конкурсу 

«Посадовець року 2018». Секретар міської ради Андрій Табалов та керуючий 

справами  виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко вручили 

відзнаки учасникам конкурсу та його переможцям. 

  Також були нагороджені переможці змагань на Кубок міського голови 

серед посадовців місцевого самоврядування з кульової стрільби. 

Святковий настрій в урочистій залі майстерно створювали: 

переможниця першого міського конкурсу «Голос весни» Марина Матусова, 

лауреат цього конкурсу Владислав Бурага та молодіжний танцювальний 

колектив «Форсаж». 

 

Діалог влади з народом 

 

07 грудня  на «гарячій лінії» міського голови чергував секретар міської 

ради Андрій Табалов, який відповів на 7  дзвінків з питань: відновлення 

водопостачання по вулиці Желябова, облаштування зупинки громадського 

транспорту, відновлення зовнішнього освітлення, накриття кришками люків 

інженерних мереж, розчищення від сухостою та ремонту залізних сходів у 

 парку Космонавтів, обрізки дерев. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 грудня міський голова Андрій Райкович привітав педагогічний 

колектив Економіко – технологічного інституту  імені Роберта Ельворті                          

з 25-річчям від заснування закладу та вручив Грамоти міської ради та 

виконавчого комітету м.Кропивницького ректору інституту Володимиру 

Глуху та професору Володимиру Василенку. 

 

07 грудня у бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи: 

№ 5 – конкурс малюнків «Я маю право», присвячений Всесвітньому 

дню захисту прав людини. Більшість юних художників зобразили гарні 

ошатні будинки та врожай на полях, що символізує право на достатній 

життєвий рівень. Присутні прослухали огляд літератури з виставки-поради 

«Правознавчий калейдоскоп», яка ознайомила дітей з книгами про права 

людини у суспільстві; 

   № 12 – літературний ланцюжок «Зимонька завзята принесла нам 

свята». 

Працівники бібліотеки підготували для юних читачів книжкову викладку-

свято «Зимонько завзята, принеси нам свято», провели конкурси тощо; 

 № 16 – інформаційний гід «Правовий статус підлітків». Учасники 

заходу давали відповіді на запитання вікторини «Мораль – право». До їх 
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уваги була підготовлена книжкова виставка «Знаємо права, виконуємо 

обов'язки». Також було проведено годину цікавого правознавства «Азбука 

права». Бібліотекар розповіла присутнім про історію створення «Декларації 

прав дитини», ознайомила з основними правами дитини та з прикладами 

порушення їх в Україні. Діти переглянули відеоролик на правову тему: 

«Невигадані історії»; 

 № 18 – гру-тест «Право людини на життя, свободу, недоторканність», 

обмін думками «Жінка і чоловік – дві половинки людства», презентацію 

дайджесту «Абетка рівності». Учасники заходу отримали розуміння 

необхідних законів та поспілкувались щодо вміння використовувати ці 

закони у повсякденному житті.  
 

07-08 грудня в комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа                                                

І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр» відбувся чемпіонат КДЮСШ № 3                         

з волейболу пляжного mix серед юнаків та дівчат 2001 р.н. та молодші. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3» Дуднік Олександр та Губарєв Ілля посіли І місце, Поліщук 

Олександр та Стрельченко Аліна зайняли ІІ місце, Бомко Данило та 

Пешехонова Катерина зайняли ІІІ місце. 

 

З 07 по 09 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Гірник» - виготовлення декорацій до новорічної 

казки-вистави та майстер-клас з оформлення новорічних подарунків;                      

ДЮК «Старт» - відкрите тренування з кікбоксингу серед вихованців клубу; 

ДЮК «Скіф» - виховний захід «Булінг як вид насильства. Зупинимо булінг 

разом» в рамках акції «16 днів проти насильства»; ДЮКи «Надія» та «Мрія» 

- спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я». 

  

З 07 по 09 грудня на базі КДЮСШ № 3 відбувся відкритий чемпіонат 

міста Кропивницького з тенісу настільного, присвячений Дню Збройних сил 

України. В змаганнях брали участь 62 учасники. Вихованці даної спортивної 

школи Маленко Яна та Акимов Єгор посіли І місце, Моцаренко Ксенія та 

Зубалій Ілля зайняли ІІ місце, Мишуровська Марія та Зубалій Владислав 

зайняли ІІІ місце. 

Переможці нагороджені дипломами та медалями управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
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З 03  по 07 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

77 вулицям міста. За результатами рейдів складено 53 протоколи про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  61 попередження. 

 

Освіта 

 

08 грудня на базі гімназії № 9 відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства. 

В олімпіаді брали участь 44 учні 9-11-х класів з 25-ти закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького. 

 

09 грудня на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся                  

II (міський) етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. 

В олімпіаді брав участь 141 учень 8-11-х класів з 35-ти закладів 

загальної середньої освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 

 

 

 

 
 


