
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 21-25 грудня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 17 по 22 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1168 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2022 консультації.   

 З 17 по 22 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 57 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 32 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 25 осіб. Направлено 127 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні 

психологічні консультування 10 особам.   
 
        З 17 по 22 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей були 59 громадян  з питань: соціально-

правового захисту дітей – 18; усиновлення  та опіки - 22; майнових питань – 

12; визначення порядку зустрічей з дитиною - 7. 

        Проведено  профілактичний рейд, відвідано 2 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 15-ти судових засіданнях,                              

у  знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з 

потенційними усиновлювачами та  батьками-вихователями; перевірці стану 

виховної роботи у навчальних закладах міста (КЗ "НВО І-ІІІ ступенів "Мрія",  

КЗ "НВО природничо-економіко-правовий ліцей - СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 - 

позашкільний центр"). 

 

Діалог влади з народом 

        22 грудня т.в.о заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян                 

з особистих питань. На прийом звернулося 9 заявників з питань: демонтажу 

торговельного павільйону, приватизації та передачі у власність земельних 

ділянок. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        20-22 грудня в м. Кременчук відбувся чемпіонат України зі скелелазіння 

серед  школярів юнаків та дівчат (вид програми швидкість, трудність і 

багатоборство). У змаганнях брали участь 195 найсильніших спортсменів  із 



2 

 

дев’яти регіонів України (Дніпропетровська обл., Кіровоградська обл., 

Сумська обл., Донецька обл., Луганська обл., Полтавська обл., Харківська 

обл., Волинська обл. та м. Київ). Збірну команду Кіровоградського обласного 

відділення з фізичного виховання та спорту МОН представляли тринадцять 

юних спортсменів - вихованці КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1»,  КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді», «ФСТ Динамо». Абсолютним Чемпіоном в 

лазінні на швидкість, трудність і в багатоборстві серед юнаків в групі               

2001-2002 р.н. став Ярослав Ткач. Призери чемпіонату України зі 

скелелазіння серед школярів в групі 2001-2002 р.н. Валерія Гончарук -                    

І місце в швидкості, ІІ місце в трудності та І місце в багатоборстві; Ніл 

Плохов - ІІ місце в швидкості та ІІІ місце в багатоборстві. В десятку 

сильніших спортсменів попали: Дмитро Поляков, Матвій Єрофеєв, Роман 

Ковальчук, Катерина Рябоштан, Софія Чабан, Олександра Калмикова.                     

У командному заліку серед регіонів на швидкість збірна команда 

Кіровоградської області стала чемпіоном, в  трудності і в багатоборстві - 

срібним призером. Призери  змагань нагороджені медалями та дипломами 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки 

України.     

21-22 грудня в м. Черкаси відбувся чемпiонат Черкаської областi з 

легкоï атлетики серед спортсменів 2000-2001 р.н, 2002-2003 р.н. та                    

2004-2005 р.н. i молодшi. Вихованці КЗ «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2» Рисленко Валентина - І мiсце штовхання ядра; 

Карандукова Анна - ІІ мiсце бiг 60 м та ІІІ мiсце стрибок у довжину; 

Карандуков Дмитро - ІІІ мiсце стрибок у довжину, Машнегуца Анастасiя - ІІ 

мiсце стрибок у довжину та ІІІ мiсце потрiйний стрибок, Боришполь Тетяна - 

ІІ мiсце потрiйний стрибок та ІІІ мiсце - стрибок у довжину, Мокровський 

Андрiй - ІІ мiсце бiг 400 м.  

22 грудня в м. Кременчук відбувся відкритий чемпіонат з настільного 

тенісу. В змаганнях взяли участь 54 учасника. Вихованці комунального 

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

Олександр – І місце, Денисенко Максим – ІІ місце. 

22 грудня відбувся чемпіонат ОКДЮСШ "Ніка" з гімнастики 

художньої серед дівчат 2006-2014 р.н. за програмою КМСУ, МСУ.                          

У змаганнях взяли участь 5 команд - 146 учасниць, в т.ч. 42 гімнастки від               

КЗ «КДЮСШ № 3». Вихованці даної спортивної школи вибороли перші 

місця: за програмою МСУ: Нестеренко Анна (2002 р.н.), Вільська Єлизавета              

(2002 р.н.); за програмою КМСУ: Савенкова Єлизавета (2005 р.н.), Кишлян 

Єва (2005 р.н.); за програмою ІІІ розряду: Мацько Анна (2008 р.н.), 

Ладиженська Маргарита (2008 р.н.), Кулик Олександра (2009 р.н.); за 
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програмою юнацького розряду: Гуслиста Ілона (2010 р.н.), Савченко 

Катерина (2010 р.н.), Хитрук Василиса (2011 р.н.), Медвєдєва Василиса  

(2011 р.н.), Кишлян Кіра (2012 р.н.). Також 10 гімнасток здобули срібні 

нагороди та 9 - бронзові. Переможці та призери змагань нагороджені 

грамотами, медалями та пам’ятними подарунками. 

22 грудня у дитячій школі мистецтв міста Кропивницького для батьків 

відбувся концерт учнів оркестрового відділу «Музичні Миколайчики». 

Кожен виступ учнів супроводжувався віршами про Святого Миколая, а на 

закінчення святкового концерту віолончелісти ансамблю «Віва-Чело» 

виконали традиційний твір «Різдвяні дзвоники». 

22 грудня в приміщенні нічного клубу «Fusion Club» за сприяння 

управління молоді та спорту міської ради  міста Кропивницького був 

організований конкурс краси і грації до Дня святого Миколая «Міні та юна 

королева центральної  України - 2018».   

 23 грудня в СК «Fan Club» відбувся Відкритий турнір-фестиваль 

бойових мистецтв «Кубок діда Мороза». Турнір зібрав 120 учасників                     

м. Кропивницького,  Житомирської та Одеської області, в т.ч. 21 учасник від 

КЗ «КДЮСШ № 2» Вихованці даної спортивної школи завоювали                          

6  золотих, 9  срібних та 6 бронзових нагород.                     

22 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:                

ДЮК «Надія» - відкритий міський турнір серед молодших юнаків ДЮКів 

«Надія» і  «Мрія»; ДЮК «Промінь» - міський чемпіонат з хортингу; ДЮК 

«Скіф» - майстерня з виготовлення новорічних прикрас; ДЮК «Зоряний» - 

інформаційна година «Знайомимося з народними традиціями зимових свят». 

22 грудня для вихованців ДЮК «Старт» КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено міські змагання  з армреслінгу. 

22 грудня в приміщенні нічного клубу «Провокатор» для вихованців 

ДЮКу «Ровесник» пройшов новорічний концерт ЗХА «Метелиця».   

22 грудня та 23 грудня в Кіровоградському районному будинку 

культури для дітей міста презентована новорічна святкова казка «Новорічна 

історія» у виконанні ЗХА «Аеліта».   

23 грудня в приміщенні ПРаТ «Міжнародна акціонерна  авіаційна 

компанія «УРГА» за участю управління молоді та спорту проведений 

міський конкурс серед молоді з особливими потребами. 
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24 грудня для вихованців ДЮК «Чайка» КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено новорічний ранок. 

         25 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:                 

ДЮКи «Промінь» і «Старт» -  похід до Чорного лісу; ДЮК «Мрія» - 

новорічна спортивно - розважальна програма; ДЮК «Гірник» - новорічний 

вогник ; ДЮК «Ровесник» - безпечні зимові розваги.  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        22 грудня на площі Богдана Хмельницького відбувся святковий 

передноворічний ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції, 

продовольчих товарів, сувенірної продукції, місцевого та вітчизняного 

виробництва, ялинок та новорічної атрибутики, у якому взяли райони  

області та  77 суб'єктів господарювання міста. 

Житлово-комунальна сфера 

З 17 по 22 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                 

61 вулиці міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 44 попередження. 

Освіта 

 22 грудня на базі КЗ „Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” відбувся ІІ 

(міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.          В 

олімпіаді взяли участь учні 9-11-х класів з 10 закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького. У дружній боротьбі призові місця одержали 

юні економісти НВО № 25, НВК № 34, ГНТН, НВО № 19 та гімназії імені               

Т. Шевченка. 

23 грудня на базі КЗ „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” 

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

В олімпіаді взяли участь 23 учні 9-11-х класів з 11 закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 
  


