
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  22-24 лютого 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 18 по 23 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1530 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 24289 консультацій.  

 

 З 18 по 22 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 543 особи з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 366 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 177 осіб. Направлено 335 письмових 

відповідей депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.     
 

З 18 по 22 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 66 громадян з питань: 

соціально-правового захисту дітей – 14; усиновлення  та опіки - 27; майнових                  

питань – 12, визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Проведено профілактичний рейд, складено 2 акти обстеження житлово-

побутових умов дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та              

7 актів – у сім'ях опікунів. 

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях та у двох 

знайомствах 3-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                       

з потенційними усиновлювачами. 
 

Діалог влади з народом 

 

22 лютого  на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник  

управління соціального захисту населення Подільської районної                у м. 

Кропивницькому ради Володимир Стецюк, який відповів на 6 дзвінків                       

з питань монетизації та  нарахування субсидії.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 

З  18 по 23 лютого в м. Жовква проходив ІХ міжнародний турнір з 

тенісу настільного «Lirs Open». В змаганнях брали участь 80 дівчат та понад                       

180 хлопців. Вихованка комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» Анастасія Телих зайняла ІІІ місце серед спортсменів 

2004 р.н. і молодші. 

З 20 по 22 лютого в ОСДЮСШОР «Надія» проходив відкритий 

чемпіонат міста Кропивницького з гімнастики спортивної, в якому брали 
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участь понад 80 спортсменів з Кіровоградської, Луганської, Черкаської 

областей та  м. Кропивницького.  

Переможці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, кубками та медалями від обласного 

відділення НОК України. 

 

23 лютого у бібліотеці-філії № 18 відбувся день інформації «Модно і 

суперпригодно». Читачі обговорювали проблему боротьби з негативним 

впливом телебачення та інтернету на мозок людини і шукали рецепти зняття 

стресу через читання і книги. Учасники заходу прослухали інформаційний 

калейдоскоп «Компанія хороших книг» та отримали рекомендаційний список 

літератури «Це Вас може зацікавити». 

 

23 лютого на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» відбулась першість КДЮСШ № 3 з боротьби дзюдо 

серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н. В змаганнях брали участь 25 

вихованців. Вихованці даної спортивної школи завоювали 11 золотих,  7 

срібних та                              9  бронзових нагород. Переможці нагороджені 

дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

З 22 по 24 лютого в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведені заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – літературна година 

«Бринить, співає наша мова» з нагоди Міжнародного дня рідної мови; ДЮК 

«Зоряний»– виставка дитячого малюнку «Веселковий дивосвіт»; ДЮК 

«Гірник» – тренінг «Говоримо правильно» з нагоди Міжнародного дня рідної 

мови;                                 ДЮК «Промінь» – інтерактивне тренування «Темні 

поверхи»; ДЮК «Мрія» – рухливі ігри та естафети «Сила та здоров’я»; ДЮК 

«Промінь» – зустріч                          з воїнами ООС (АТО) «Зростаймо 

патріотами своєї країни» з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні; ДЮК 

«Україна» – семінар для спортсменів-початківців з правил кікбоксингу; ДЮК 

«Надія» – рухливі ігри та естафети «Сила та здоров’я». 

 

23-24  лютого  в м. Дніпрі на стандартному стенді висотою 10 метрів в 

закритому приміщені торгово-розважального центру «Караван» відбувся 

Кубок України зі скелелазіння в виді програми швидкість (формат «рекорд»),  

етап. В змаганнях брали участь 36 найсильніших спортсменів із шести 

областей: Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Хмельницької, 

Кіровоградської та Вінницької.  

Кіровоградську область представляли вихованці комунального закладу  

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» та ФСТ Динамо. 

Чемпіоном Кубка України серед чоловіків став Ярослав Ткач (трасу 

висотою 10 метрів з від’ємним нахилом 15 градусів він пробіг за 4,31 

секунди). В десятку найсильніших скелелазів України в швидкості попали 
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Ніл Плохов     (5 місце) та Данил Назаренко (10 місце). Переможці та призери 

змагань нагороджені медалями та дипломами Федерації альпінізму і 

скелелазіння  України.    Готували спортсменів до змагань тренери - Микола 

Побережець та Валентина Русінова. 

 

23-24 лютого у м. Нікополі відбувся Міжнародний турнір з художньої 

гімнастики «Ніка-2019». В змаганнях брали участь 255 гімнасток з                            

22-х команд. Від комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» виступали 6 гімнасток. Вихованці даної спортивної 

школи Єва Кишлян, Дар’я Кучеренко, Олександра Антонова, Єлизавета 

Савенкова, Анна Нестеренко зайняли І місця, Єлизавета Горбунова посіла                    

ІІ місце. 

Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями та 

подарунками. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 18 по 22 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

55 вулицях міста. За результатами рейдів складено 43 протоколи про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 37 попереджень. 

 

Підприємництво 

 

22 лютого у приміщенні міської ради відбувся навчальний семінар для 

суб'єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі та послуг.  

Розглянуті питання про особливості впровадження в м. 

Кропивницькому Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у 

сфері захисту прав споживачів до 2020 року; про права і обов'язки суб'єктів 

господарювання відповідно до вимог Закону України “Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та 

Порядку застосування законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. 
  

Освіта 
 

21-22  лютого на базі комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» проходив відбірковий етап сьомого міського конкурсу 

художнього слова та акторської майстерності «Театральна молодь 

літературного міста». 

 

У номінації «Художнє слово» брали участь 97 учнів 26-ти шкіл та 

позашкільних закладів міста, представивши на розсуд журі літературні твори 

місцевих авторів та власні. 
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У номінації «Театр» брали участь 10 театральних колективів. Учасники 

продемонстрували акторські здібності, сценічну майстерність у 

інсценуваннях відомих п’єс українських письменників. 

Вручення нагород переможцям та призерам конкурсу відбудеться у 

квітні 2019 року в залі обласної філармонії. 
 

22 лютого на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 

«Калинка» спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Оксана Борщенко провела нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти.  

Розглянуті питання: про заборону збору коштів; про дотримання 

санітарних вимог до повітряно-теплового режиму в закладах дошкільної 

освіти; про підсумки складання річного звіту (Ф-85к); про функціонування 

сайтів  закладів дошкільної освіти. 
 

22 лютого на базі обласної універсальної наукової бібліотеки                               

iм. Д.I.Чижевського відбувся  міський етап ХХІ Всеукраїнського турніру 

юних істориків.  

У заході брали участь представники 5-ти закладів загальної середньої 

освіти. Перемогу отримали:  І місце – гімназія № 9, НВО «Науковий ліцей»;             

ІІ місце – НВО № 8, НВО № 32; ІІІ місце – НВО № 19. 
 

З 20 по 24 лютого у спортивних залах Центральноукраїнського 

національного технічного університету та Центру професійної освіти                          

ім.  О.С. Єгорова відбувалися міські змагання з гандболу серед юнаків 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького. 

У змаганнях з футзалу брали участь 108 учнів з 9-ти освітніх закладів 

міста. Третє місце посіла команда комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – 

дитячий юнацький центр «Сузір’я», другою стала команда комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка», а переможцем 

стала команда учнів комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр». 

За результатами змагань буде сформована збірна команда учнів 

освітніх закладів, яка представлятиме місто Кропивницький на обласних 

змаганнях. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                   А.БОНДАРЕНКО 


