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01-03 березня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 25 лютого по 02 березня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1343 звернення від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 2124 консультації.
З 25 лютого по 01 березня до управління соціальної підтримки
населення звернулись 520 особ з питань: надання матеріальної допомоги за
протоколами комісії – 298 осіб; підготовки необхідних документів для
отримання матеріальної допомоги – 222 особи. Направлено 312 письмових
відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 25 лютого по 01 березня на особистому прийомі у начальника та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 65 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 16; усиновлення та опіки - 27; майнових
питань – 9, визначення порядку участі у вихованні дитини – 6.
Проведено 4 профілактичні рейди, складено 6 актів обстеження
житлово-побутових умов дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та 5 актів – у сім'ях опікунів.
Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях, двох
знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з потенційними усиновлювачами та вибутті 3-х дітей з патронатної сім'ї до
сім'ї родичів.
01 березня міський голова Андрій Райкович привітав працівників

органів державної реєстрації актів цивільного стану Кіровоградської області
в академічному обласному українському музично-драматичному театрі
ім. М. Л. Кропивницького з нагоди 100-річчя їх створення в Україні та вручив
відзнаки міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького трьом
кращим працівникам з м. Кропивницького.
01 березня відбулась прес-конференція заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна та начальника
юридичного управління міської ради Марини Смаглюк. Мова йшла про
нормативну грошову оцінку землі і засади нарахування плати за землю
у м. Кропивницькому.
01 березня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів
міської ради та керівників комунальних підприємств міста на тему:
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» за участю начальника
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відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії
з правоохоронними та контролюючими органами міської ради Олександра
Шишка.
01 березня під головуванням заступника голови комісії – начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося
засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання
пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради.
Розглянуто 127 справ щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 9 (призначено – 9), житлової субсидії
– 100 (призначено – 93), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
- 18 (призначено – 18).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 28 лютого по 01 березня в м. Дніпрі проходив відкритий зимовий
чемпіонат Дніпропетровської області зі стрільби кульової. У змаганнях брали
участь 200 учасників, в т.ч. 14 вихованців комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Роман
Копійка зайняв І місце у вправах ПП-3, ПП-2 та ІІ місце у вправі міх, Анастасія
Юрова зайняла ІІ місце у вправах ПП-3, ПП-2 та міх. У командному заліку
чоловіки та жінки стали бронзовими призерами.
З 28 лютого по 02 березня в спортивній залі "The ring" проходив
чемпіонат області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н. та відкритий чемпіонат
КЗ «КДЮСШ № 1» серед школярів 2007-2008 р.н. У змаганнях брали участь
80 учасників із 8-ми команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 1» завоювали 8 золотих, 7 срібних та
11 бронзових нагород у своїх вагових категоріях.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, цінними подарунками
від відділення НОК України в Кіровоградській області. Нагородження
проводив директор КЗ "КДЮСШ № 1" Жовтенко Ю.М., директор міського
центру спорт для всіх Аношкін М.І. та депутат міської ради
Мельниченко О.К.
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01 березня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося
відкриття персональної виставки Ольги Коломієць «Українське барокко у
витинанках Ольги Коломієць».
Автор під час презентації виставки закликала всіх творчих особистостей
частіше звертатися до витоків народного мистецтва, надихатися його
надбанням і відроджувати традиції, шанування яких і робить нас
самоусвідомленою нацією.
01-02 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Моноліт» – змагання з пауерліфтингу «Сила та здоров’я»;
ДЮК «Зоряний» – майстер-клас з виготовлення вітальних листівок «Моя
матуся – найкраща»;ДЮК «Ровесник» – майстер-клас з виготовлення квітів
«Весняні квіти для матусі»; ДЮК «Промінь» – тренінг «Навички володіння
зброєю»; ДЮКи «Вогник» та «Гірник» – майстер-клас з виготовлення квітів з
тканини; ДЮК «Скіф» – виготовлення вітальних листівок до Міжнародного
жіночого дня.
02 березня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС пройшов літературний захід
«Шевченко – це круто!»
Учасники відгадували назви творів Великого Кобзаря, героїв балад та
поем, розгадували кросворд. Бібліотекарі познайомили читачів з творчістю
Тараса Шевченка.
02 березня у м. Києві відбувся відкритий чемпіонат Дніпровського
району з художньої гімнастики з нагоди Міжнародного жіночого дня.
У змаганнях брали участь 225 гімнасток, в т.ч. 5 вихованок
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованці
даної спортивної школи Соня Васильєва та Аріна Тетяниченко зайняли
І місця, Вікторія Богатирьова та Анастасія Алдошина посіли ІІ місця.
02 березня в м. Кривому Розі відбувся відкритий турнір з волейболу
класичного серед дівчат 2006-2007 р.н. Команда комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького посіла ІІІ місце.
02 березня в м. Світловодську відбувся Х Чемпіонат КДЮСШ № 1
м. Світловодська серед юніорів з гімнастики художньої «Весняночка - 2019».
У змаганнях брали участь 133 гімнастки із 12-ти команд, в т.ч. 23 вихованки
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованці
даної спортивної школи Пономаренко Олександра, Капьонкіна Аліна,
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Лимаренко Дар’я Паніна Катерина, Рущак Альбіна, Просандєєва Олександра,
Вільська Ліза посіли І місця.
02 березня відбувся відкритий чемпіонат першості ОКДЮСШ "Ніка"
з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2010 р.н. У змаганнях брали участь
330 учасників, в т.ч. 22 вихованці комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Дмитро Тесцов
зайняв ІІ місце у ваговій категорії 50 кг, Артем Охрименко – ІІ місце у ваговій
категорії 38 кг.
02-03 березня на базі комунального закладу "Навчально-виховне
об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31
з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»
проходив відкритий чемпіонат з тенісу настільного серед спортсменів
2001 р.н. та молодших. У змаганнях брали участь 59 учасників. Вихованці
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Чумак
Андрій таМоцаренко Ксенія посіли І місце, Мішуровська Марія – ІІ місце,
Пархоменко Артур – ІІІ місце.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 25 лютого по 01 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
44 попередження.
Соціальна політика
З 01 березня розпочало роботу «соціальне таксі» Фортечного району
міста Кропивницького. Автомобіль на базі Renault Dokker обладнано
спеціальним підйомником та кріпленням для перевезення осіб з інвалідністю
(переважно на візках). Даний транспортний засіб було придбано у 2018 році
в рамках «Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у
м. Кропивницькому на період 2018 - 2020 роки».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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