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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 04 по 09 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 625 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1296 консультацій.  

 

 З 04 по 08 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 289 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 153 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 136 осіб. Направлено 281 письмову відповідь 

депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.     
 

З 04 по 08 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

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

правового захисту дітей – 12; усиновлення  та опіки - 20; майнових                  

питань – 16, визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено 2 профілактичні рейди, складено 2 акти обстеження житлово-

побутових умов дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Спеціалісти управління брали участь у 17 судових засіданнях та у   

засіданнях рад з питання профілактики правопорушень серед учнів 

Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова та 

Центральноукраїнського професійного будівельного ліцею. 

 

08 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів нараду з 

керівниками міських осередків політичних партій з питань дотримання 

чинного законодавства під час підготовки та проведення чергових виборів 

Президента України. 

Розглянуті питання: про  особливості виборчого процесу в Україні; про 

права і обов’язки суб’єктів виборчого процесу; про правила ведення 

політичної агітації в період виборчої кампанії та вимоги до розміщення 

політичної агітації на носіях зовнішньої реклами; про необхідність 

дотримання правил благоустрою; про забезпечення публічного порядку. 

У нараді брали участь: представники Головного управління юстиції в 

Кіровоградській області, керівники виконавчих органів міської ради, 

координатор спостерігачів Громадської мережі Опора за виборами в 

Кіровоградській області Зоя Лебідь, представники Кропивницького відділу 

поліції ГУНП в Кіровоградській області, Управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області ДПП НПУ. 

 



2 

 

08 лютого під головуванням голови комісії, депутата  Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького.  

Розглянуті 286 звернень громадян та 87 звернень депутатів. Погоджено 

надати допомогу 363 громадянам, відмовлено в надані допомоги                                           

трьом громадянам, направлено на доопрацювання 7 звернень громадян. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

08 лютого відбулося чергове засідання Громадської ради при 

виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. Заслухано звіт 

голови Громадської ради Леоніда Лузана про роботу Громадської ради у                   

2018 році, обговорено питання щодо приєднання громади селища Нового до 

міста Кропивницького. 

Під час засідання на посаду першого заступника голови  замість  Дмитра 

Яковенка було обрано Миколу Гречуху.  

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 24 січня по 10 лютого в шаховому клубі «Гамбіт» проходив чемпіонат 

Фортечного району м. Кропивницького  з шахів серед дорослих і юнаків,                         

у якому брали участь 19 кращих шахістів району.  

Серед чоловіків перше місце завоював студент факультету фізичного 

виховання КДПУ ім. В. Винниченка Богдан Басько, срібну медаль виборов 

лікар фонду соціального страхування Станіслав Грищенко, третім став адвокат 

Микола Ребека. 

 Серед юнаків переміг учень комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                       

І ступеня "Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання "Контакт" Ярослав Петринський, на другому місці завершив 

змагання учень гімназії нових технологій навчання Костянтин Криворог, 

бронзову медаль виборов учень НВО № 16 Іван Логвінов. 

У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Василь Гуцало, срібну 

медаль виборов Анатолій Циханчук, третім став Анатолій Голодаєв.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова. 

 

З 31 січня по 08 лютого в м. Харкові проходив чемпіонат України                         

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

269 учасниць із 24-х команд. Вихованка комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Булах Аміна виборола золоту 

нагороду у ваговій категорій 64 кг, виконала норматив майстра спорту України 
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з боксу та зарахована до основного складу збірної команди України серед 

молоді. 

 

08-09 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Чайка» - рольова гра «Пожежа в клубі»; ДЮК «Старт» – 

показові виступи з кікбоксингу «Відкритий ринг»;  ДЮК «Промінь» – 

інтерактивне тренування «Темні поверхи», майстер-клас з володіння зброєю; 

ДЮК «Мрія» – змагання з таеквон-до ІТФ «Сила та здоров’я»;                                         

ДЮК «Моноліт» – змагання з пауерліфтингу (жим штанги лежачи) «Сила та 

здоров’я»;  ДЮКи «Вогник», «Гірник»  – тренінг для дівчат «Як доглядати за 

собою»; ДЮК «Скіф» – конкурс дитячого малюнка «Зимонька, зима»;                    

ДЮК «Україна» – звіт педагога-організатора про начально-виховну роботу в 

2018 році перед батьками вихованців клубу. 

 

З 08 по 10 лютого в м. Олександрії відбувся VII відкритий  

Всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам’яті Олексія Омельяновича 

Скічка. У змаганнях брали участь 96 учасників із 16-ти команд (Україна, 

Польща, Молдова, Азербайджан). Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Збунь Артур та Руденко 

Дмитро посіли І місце, Прозоров Іван, Харченко Богдан, Полтавський Макар 

посіли  ІІ місце у своїх вагових категоріях. 

 

09 лютого в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 проведено 

першість КДЮСШ № 3 з гімнастики художньої «Міс Валентинка».                                   

У змаганнях брали участь 58 юних гімнасток. Вихованці комунального 

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

15 золотих, 6 бронзових та 6 срібних нагород.   

 

09-10 лютого в Льотній академії Національного авіаційного 

університету проведено міській турнір з тенісу настільного серед ветеранів, 

присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. У змаганнях брали участь 24 учасники.  

Серед чоловіків І місце посів Коренецький Олександр, ІІ місце – 

Редозубов Олександр, ІІІ місце – Йолкін Євген. Серед жінок І місце зайняла 

Шелест Тетяна, ІІ місце – Місюра Лідія, ІІІ місце – Прощенко Єлизавета. 

Переможці та призери турніру нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та медалями від 

обласного відділення НОК України. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 04 по 08 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 54 протоколи про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                    

76 попереджень. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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