
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   14-16 грудня 2018 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

14 грудня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік; про 

звіти депутатів міської ради перед виборцями; про затвердження 

перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік; про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44 («Про затвердження 

Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання в громадських приймальнях депутатів»); про затвердження 

Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого 

скликання на 2019 - 2020 роки; про створення комунального некомерційного 

підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання Міської ради міста 

Кропивницького»; про припинення дитячої міської поліклініки № 1 шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство; про 

припинення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання  м. 

Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство; про перейменування шкіл (КЗ «Гімназія імені 
Олександра Пушкіна Міської ради міста Кропивницького», КЗ «Завадівська 

гімназія Міської ради міста Кропивницького»,  КЗ «Балашівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького», КЗ «Лелеківська гімназія Міської ради 

міста Кропивницького», КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради 

міста Кропивницького», КЗ «Козацька гімназія Міської ради міста 

Кропивницького»); про затвердження Положення про конкурс на посаду 

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Міської 
ради міста Кропивницького» та Положення про конкурс на посаду 

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Міської ради міста Кропивницького»; про затвердження Комплексної 
програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2021 

роки; про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького  на                                          

2019 - 2021 роки; про внесення змін до Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  від 15 лютого 

2018 року № 1421 «Про затвердження Програми економічного і соціального 
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розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку 

на 2019 і 2020 роки»; про найменування вулиць і провулка у садовому 

товаристві «50 років Жовтня»; про затвердження передавальних актів; про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 
«Безпечне місто» на 2017-2020 роки». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 15 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 
було прийнято 963 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1485 консультацій.  

 

 З 10 по 14 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 128 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 76 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 52 особи. Направлено 223 письмові відповіді 
депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.   Надано індивідуальні 
психологічні консультування 8 особам.  
 

14 грудня відбулося позачергове пленарне засідання двадцять п’ятої 
сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті рішення: про внесення змін до рішення Подільської районної 
у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року                      

№ 107 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», про затвердження 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Подільського 

району міста Кропивницького на 2019 рік, про звіт голови Подільської 
районної у місті Кропивницькому ради, про план роботи Подільської 
районної у місті Кропивницькому ради на 2019 рік, про внесення змін до 

рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 09 грудня 

2016 року   № 69 «Про затвердження списку присяжних Ленінського 

районного суду міста Кіровограда». 

 

Діалог влади з народом 

 

14 грудня  на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник 

управління охорони здоров’я Оксана Макарук, яка відповіла на 5 дзвінків                     

з питань: фінансування аптек за програмою «Доступні ліки», перепідписання 

декларації з дитячим лікарем педіатром, програми медичного забезпечення                        

учасників АТО. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

14 грудня у ДНЗ № 16 за ініціативи викладачів дитячої школи мистецтв 

міста Кропивницького було проведено концерт учнів оркестрового відділу 

«Зимовий вернісаж». Під час заходу звучали новорічні композиції для 

маленьких діточок, які водили веселі хороводи та співали святкові пісні. 
Захід проходив у форматі костюмованого балу, де кожен був казковим 

героєм і відповідно виконував свою музичну роль. 

 

 14 грудня у музичній школі № 4 міста Кропивницького відбувся 

концерт учнів класу фортепіанного відділу  «Рояль і його друзі». У виконанні 
юних музикантів звучали твори різних жанрів, починаючи від популярної 
музики і закінчуючи творами класиків. Концертні номери виконувалися 

сольно,                             в дуетах  та  ансамблях. Родзинкою програми, 

безперечно, стали сімейні дуети та ансамблі. Сімейне музикування є 
хорошим прикладом для підростаючого покоління. 

  

10-15 грудня в м. Коломиї проходив Кубок України з пауерліфтингу 

серед всіх вікових груп. Змагання зібрали близько 250 спортсменів. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3» Данило Волосянко посів І місце, Аміна Мелешко зайняла ІІІ 
місце, а їх одноклубниця Марія Козир -  ІУ місце у своїх вікових та вагових 

групах. 

 

12-15 грудня в м. Камьянському відбувся чемпіонат України з плавання 

серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання зібрали 

205 учасників з 24-х команд.  

Спортсмени з м. Кропивницького Деревінській Андрій виборов дві 
золоті нагороди (200 м вільний стиль та 50 м вільний стиль), Свідерська 

Ольга виборола одну золоту (50 м вільний стиль) та одну бронзову (50 м на 

спині) нагороди. 

 

14-15 грудня в м. Черкасах проходив Всеукраїнський турнір з легкої 
атлетики, присвячений пам`яті Олександра Тканка. Змагання зібрали                             

200 учасників з 10-ти команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2» зайняли ІІІ місця в бігу на 50 м 

(Константінова Даша) та в естафетній гонці (Царенко Євген та Сопов 

Михайло).  
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15 грудня в м. Ірпіні пройшов відкритий турнір з художньої гімнастики 

«Чарівна Зірка». У змаганнях брали участь 230 учасниць. Гімнастка 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

Мацько Анна виборола золоту нагороду.  

 

14-16 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи:  ДЮК «Старт» - клубний турнір з пауерліфтингу «Хто 

найсильніший?»;               ДЮК «Ровесник» -  майстер-клас з виготовлення 

новорічних прикрас «Сніжинки – метелики зими»;  ДЮК «Моноліт» - - 

спортивні змагання з дартсу та настільного хокею «Сила та здоров’я»;  ДЮК 

«Промінь» - підсумкові заняття із змішаних єдиноборств; ДЮК «Зоряний» - 

майстерню з виготовлення новорічних прикрас; ДЮК «Вогник» -  

виготовлення святкових листівок і написання листів-побажань Святому 

Миколаю; ДЮК «Гірник» - додаткову репетицію до новорічної вистави в 

районному будинку культури; ДЮК «Надія» - спортивно-розважальну 

програму  «Сила та здоров’я». 

 

15-16 грудня у м. Миколаєві проходили змагання з греко-римської 
боротьби серед юнаків 2007-2008 та 2009-2010 р.н. У змаганнях брали участь 

250 учасників, в т.ч. 10 вихованців комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3. У ваговій категорії 52 кг Джибу  

Валерій посів І місце, а його одноклубник Хабардін Василь - ІІ місце. У 

ваговій категорії 75 кг Костенко Дмитро посів І місце. 

 

16 грудня в м. Олександрії відбувся відкритий традиційний турнір з 
класичного волейболу серед дівчат та юнаків, присвячений новорічним 

святам. У змаганнях брали участь 65 учасників із 7 команд. Серед хлопців 

команда з м. Кропивницького посіла друге ІІ місце, серед дівчат  - ІІІ місце. 

Переможці й призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, 

кубками, а також призами (волейбольними м'ячами та солодощами). 

 

13-16 грудня в м. Світловодську проходив другий етап змагань з 
баскетболу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги 2007 р.н. Команда 

КДЮСШ-ЗОЛОТОЙ ВЕК (Кропивницький) впевнено двічі обіграла своїх 

суперників ПОЛІТЕХНІК (Харків) 78:43; 66:57 та ДЮСШ-JUNIOR (Харків) 

86:18; 65:35. Тренує команду Андрій Бабенко. 

 

10-17 грудня в м. Кам'нець-Подільський проходив чемпіонат України 

серед жінок, молоді, юніорок та дівчат з боксу. У змаганнях брали участь       

195 учасників із 24-х команд. Вихованка комунального закладу «Комплексна 
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дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Анастасія Солодаренко посіла                       

ІІ місце у ваговій категорії 42 кг.  
 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14 грудня з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС відбулося покладання квітів до пам»ятника 

«Жертвам Чорнобиля». 

У церемонії вшанування героїв брали участь: голова обласної 
державної адміністрації Сергій Кузьменко,  секретар міської ради Андрій 

Табалов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба,  учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вдови 

загиблих ліквідаторів, службовці УДСНС в Кіровоградській області, 
громадськість. 

 

14 грудня  в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи, лекції, 
уроки пам’яті, лінійки Слави, спрямовані на інформування учнівської молоді 
про аварію  на Чорнобильській АЕС та подвиг ліквідаторів наслідків аварії. 
Проведені зустрічі учнівської молоді з учасниками ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та представниками організації «Союз-Чорнобиль-

Україна». У шкільних бібліотеках було розміщено тематичні викладки 

літератури та фотовиставки «Чорнобильська трагедія». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 

 

14 грудня на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання № 15 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” в 

рамках відзначення Міжнародного дня чаю відбулася чайна церемонія  

«Українське чаювання на китайський лад».   

 

15 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  відбувся 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. 
В олімпіаді брали участь 94 учні 8-11-х класів з 33-х закладів загальної 

середньої освіти міста. 

 

15 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення», комунального закладу  „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 
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центр „Лідер”,  навчально-виховного комплексу „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся                

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

В олімпіаді брав участь 71 учень 8-11-х класів з 31-го закладу загальної 
середньої освіти міста Кропивницького. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко 

 
 

 

 


