
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  07-10 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 04 по 07 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 913 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1495 консультацій.  
 

 З 04 по 07 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 347 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 199 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 148 осіб. Направлено 100 письмових відповідей 

депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.      
 

З 04 по 07 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 45 громадян з питань: соціально-

правового захисту дітей – 14; усиновлення  та опіки - 5; майнових                  

питань – 13, визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Проведено 2 профілактичні рейди за участю працівників поліції та 

працівників Кропивницького міського відділу соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, та 9 актів – у сім'ях опікунів. 

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях, 

знайомстві дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                       

з потенційними усиновлювачами. 

 

Діалог влади з народом 

 

07 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 5 заявників з питань: виділення земельних ділянок                      

у власність та забезпечення рівноцінним житлом замість частини 

зруйнованого будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Вибори 

 

07 березня міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради 

Андрій Табалов провели робочу зустріч з представниками Європейської 

мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), які 

працюватимуть у м. Кропивницькому та м. Черкасах, Маріам Ховеян та 

Мілошем Стодіяновічем.  
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Андрій Райкович та Андрій Табалов проінформували міжнародних 

спостерігачів про те, що в м. Кропивницькому активно триває процес 

підготовки до роботи приміщень 122 виборчих дільниць. Вони поступово 

наповнюються усім необхідним для роботи: комп’ютерною технікою, 

меблями, телефонним зв’язком. Для окружної виборчої комісії вже створені 

всі умови для роботи у штатному режимі.  

Представники місії доповіли, що працюватимуть в обох регіонах до 

закінчення другого туру виборів. Після їх закінчення опублікують звіт про свої 

спостереження. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 З 06 по 10 березня в м. Вінниці проходив чемпіонат України серед 

шахістів-аматорів. В змаганнях брали участь 180 шахістів. Набравши шість 

очок з дев’яти можливих вихованець комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Іван Ковальчук зайняв 11 місце та 

виконав норматив кандидата в майстри спорту України. 
 

З 07 по 10  березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

були проведені заходи: ДЮК «Юність» – виготовлення вітальних листівок для 

матерів з нагоди Міжнародного жіночого дня; ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – 

виготовлення та розміщення  вітальних газет до Міжнародного жіночого дня 

в районі вулиці Волкова; ДЮКи «Надія» та «Вогник»  – тематична 

інформаційна година з нагоди 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка; 

ДЮК «Ровесник» – святкова ігрова програма «Ой, Масляна прийшла»;                

ДЮК «Промінь» -  розважальна програма з нагоди Міжнародного жіночого 

дня; ДЮК «Гірник» – літературна година «Мій улюблений вірш Т.Шевченка»,  

привітання дівчат - вихованок клубу та їх матерів з Міжнародним жіночим 

днем; ДЮК «Скіф» – тематична година «Золоті зерна поезії Шевченка»;                              

ДЮК «Вогник» – привітання дівчат – вихованок клубу  та їх матерів з 

Міжнародним жіночим днем; ДЮК «Надія» – рухливі ігри та естафети «Сила 

та здоров’я»; ДЮК «Україна» – спаринг-зустрічі з кікбоксингу та тайського 

боксу серед вихованців клубу. 
 

З 07 по 10 березня  в м. Нікополі Дніпропетровської області проходив 

Кубок України та відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Світу серед 

школярів зі скелелазіння в виді програми болдеринг. 

В змаганнях брали участь 78 найсильніших спортсменів  із одинадцяти 

областей  та м. Києва. 

Кіровоградську область представляли вихованці комунального закладу  

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

«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» , ФСТ Динамо. 
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У Кубку України найкраще виступили Євгенія Чернявська (6 місце) та 

Сергій Побережець (11 місце). 

У чемпіонаті України серед школярів чемпіоном став Ярослав Ткач,                                                                                               

а команда Кіровоградської області у складі Ярослава Ткача, Ніла Плохова, 

Валерія Гончарука та Олександра Калмикова стала срібним призером, 

поступившись Дніпропетровській області. 

Переможці та призери нагороджені медалями і дипломами Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Готували спортсменів до змагань тренери - Микола Побережець та 

Валентина Русінова. 
 

З 08 по 10 березня у м. Запоріжжі проходив чемпіонат України                                

з таеквон-до ІТФ серед школярів (серед дітей та кадетів). Змагання зібрали 

близько 1000 учасників із 23-х областей. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Семків Данило зайняв                 

І місце в спарингу, Зюнзя Ілля зайняв ІІІ місце в спарингу, Бутурліменко Ілля 

зайняв ІІІ місце в спарингу, Мамаєнко  Вадим зайняв ІІІ місце в спарингу. 

Тренує спортсменів ЗТУ Зюнзя І.М. 
 

З 08 по 10 березня в м. Вінниці проходив ІІІ відкритий турнір                                         

з гімнастики художньої "Олімпійські весняні краплинки-2019". У змаганнях 

брали участь 430 гімнасток. Вихованка комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Скидан Анастасія, 2007р.н.,   зайняла 

ІІ місце.  

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями та 

цінними подарунками. 
 

09 березня в м.Вишневому Київської області відбулась відкрита 

першість Києво-Печерської Святошинської ДЮСШ з гімнастики художньої 

"Mikki cup". У змаганнях брали участь 320 гімнасток. Вихованці комунального 

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

Вікторія,  Дороганич Єсенія,  Соловйова Вікторія, Медвєдєва 

Василина, Мартинюк Аріна, Донченко Катерина, Рибачок Дар'я, Мацько Анна  

зайняли І місця, Корнієнко Поліна – ІІ місце.  

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, 

грамотами, Кубками та цінними подарунками. 
 

10 березня в спортивному клубі «Зірка» відбувся чемпіонат                                                        

ОКДЮСШ «НІКА» з гімнастики художньої серед спортсменок 2008-2010 р.н. 

У змаганнях брали участь понад 200 гімнасток. Гімнастки комунального 

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

2 золоті, 6 срібних та 1 бронзову медалі.  

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, дипломами та 

цінними подарунками. 
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10 березня в ДЮК «Надія» пройшли змагання «Тато, мамо і я -спортивна 

сім’я». В змаганнях брали участь 10 сімей. Серед дітей 2008-2009 р.н.                                    

І місце посіла команда сім’ї Сапожників, ІІ місце – команда сім’ї 

Чередниченків, ІІІ місце - команда сім’ї Кравченків. Серед дітей                                    

2013-2014 р.н. І місце виборола команда сім’ї  Подолічів, ІІ місце –  команда 

сім’ї Патлаченків, ІІІ місце - команда сім’ї  Береженків.  

Учасники змагань нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, а також отримали літературу та сувеніри 

від обласного відділення НОК України. 
 

07 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди 205-ї річниці 

від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя 

Тараса Григоровича Шевченка:  

 № 21 – літературний відео-марафон «Мій друже,  це  Шевченко!». 

№ 13 – година поезії «Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і голос твій,                   

і пензель твій, і слово». Велично і красиво протягом години звучали пісні на 

слова великого Кобзаря. Літературна година познайомила юних користувачів 

з цікавими та маловідомими фактами з життя поета. Діти долучилися до 

челенджу «Мій друже, це Шевченко». Літературна вікторина «Єднає душі 

слово Кобзаря» та конкурс «Розгадай кросворд за творами Шевченка»  надали 

присутнім можливість проявити свої знання творчості  поета; 

 № 15 – арт-зустріч «Життя в єднанні з творчістю – це радість». Протягом 

дня користувачі бібліотеки читали твори Т.Г.Шевченка, ділилися враженнями 

від вкотре перечитаної класичної поезії, говорили про актуальність віршів в 

наш час.  

Юні художники відобразили мрії Шевченка в своїх малюнках, які були 

представлені на виставці; 

ЦБ МЦБС – мистецька мандрівка «Єднаймо душі словом й пензлем 

Кобзаря». Ведуча мистецької мандрівки розповіла присутнім про долю поета, 

допомогла глибше усвідомити художню цінність його творчості.                                           

На поетичний подіум вийшли охочі декламувати поезію Великого Кобзаря. 

Шанувальники Шевченкового слова приємно вразили вибором поезій та їх 

чуттєвим виконанням. Серед прочитаного – уривки з поем «Катерина» та 

«Сон», вірші «І золотої, й дорогої», «Садок вишневий коло хати», «Мені 

тринадцятий минало» та інші поезії. 
 

09 березня біля пам'ятника Т. Г. Шевченку відбулося покладання квітів 

з нагоди 205-ї річниці від дня народження видатного українського поета, 

художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. 

В урочистостях брали участь: голова обласної державної адміністрації 

Сергiй Кузьменко, мiський голова Андрiй Райкович, секретар мiської ради 

Андрiй Табалов, студентська молодь та громадськість м.  Кропивницького. 

Цього дня біля пам’ятника Тарасу Шевченку лунала палка поезія 

великого Кобзаря у виконанні доктора фiлологiчних наук, проректора                                   
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з наукової роботи ЦДПУ iменi В. Винниченка Сергiя Михиди, доцента 

кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ Вікторії 

Барабаш та учнів комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання – 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня 

„Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання „Контакт” Павла Фенька та Анни Шеполенко. 

Яскравим фіналом урочистостей став виступ міського професійного 

духового оркестру із солістом Олександром Безаєм. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

07 березня на площі перед міською радою працював передсвятковий 

весняний ярмарок. Місцеві товаровиробники і підприємства торгівлі 

запропонували кропивничанам за доступними цінами широкий асортимент 

товарів до святкового столу: м’ясні та ковбасні вироби, рибу, молочну 

продукцію, овочі, фрукти і великий вибір прикрас для представниць 

прекрасного полу. Крім того, на ярмарку можна було придбати сувеніри, 

вироби ужиткового мистецтва із глини, дерева, вишиванки, вітальні листівки 

та весняні квіти. 

 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 04 по 07 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

39 вулицях міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 31 попередження. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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