
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  15-17 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

15 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про регулювання 

земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 11 по 16 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1175 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2071 консультацію.  

 З 11 по 15 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 3491 особа з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 250 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 141 особа. Направлено 310 письмових 

відповідей депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.      
 

З 11 по 15 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 65 громадян з питань: соціально-

правового захисту дітей – 18; усиновлення та опіки - 21; майнових                  

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

місця проживання дитини – 6; 

Проведено 2 профілактичні рейди, один з яких  за участю працівників 

Кропивницького міського відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

складено 2 акти обстеження житлово-побутових умов дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, та 2 акти – у сім'ях усиновителів. У ході 

рейду одну дитину було влаштовано до комунального закладу «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради. 

Спеціалісти управління брали участь у 25 судових засіданнях, вибутті 

дитини із закладу в сім'ю усиновлювачів та у засіданні ради з питання 
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профілактики серед студентів Регіонального центру професійної освіти                                  

ім. О.С.Єгорова. 

 

Ділог влади з народом 

 15 березня  на «гарячій лінії» міського голови чергували завідувачі 

відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчих комітетів 

Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад Ольга  

Луцька та Анатолій Люненко, які відповіли на 3 дзвінки з питань: включення 

до виборчих списків та пошуку виборчих дільниць.  

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

15 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 14 – день інформації «Землі потрібен господар. Планета потребує 

уваги і турботи». Бібліотекарі розповідали про екологічні проблеми, закликали 

оберігати природу рідного краю, бо кожен із нас відповідальний за стан 

навколишнього середовища; 

№ 13 – ерудит-шоу «Я – таблиця хімічних елементів, прийшла до 

Менделєєва у сні» в рамках тижня дитячого читання.  Були доповіді про життя 

Д.Мендєлєєва, винахід ним таблиці. Змістовно пройшла вікторина 

«Періодичний закон – погляд в майбутнє». Бібліотекарі підготували книжкову 

виставку «Великий закон»; 

 № 10 – бліц-інфо «Україна у вогні і бурі революції 1917-1921 років». 

Учасники заходу переглянули кадри документальної відеохроніки. Тематична 

викладка «Українська революція: головні події, постаті» познайомила                              

з революційними подіями та галереєю видатних діячів революційного руху; 

№ 8 - відеопрезентація «Іван Мазепа – людина, політик, легенда». 

Працівники бібліотеки підготували книжкову викладку «Порив до свободи». 

Фільм «Іван Мазепа» відтворив перед глядачами історію життя та складних 

стосунків зі світом видатного українця. Бібліотекарі зробили все, щоб 

зацікавити гостей постаттю Мазепи, адже такі генії як Віктор Гюго, Ференц 

Ліст, Джордж Байрон, Володимир Сосюра присвятили йому свої твори. 

 

 15 березня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

презентація виставки та тематичного буклету художніх робіт студентів 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка «Грані творчості» в рамках музейного молодіжного 

арт-проекту «Нова генерація». 
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Учасників виставки та її організаторів привітали: завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук Тетяна Стрітьєвич, 

голова обласної організації Національної Спілки художників України Андрій 

Хворост та провідний науковий співробітник музею, заслужений художник 

України Андрій Надєждін, який представив тематичний буклет виставки 

«Грані творчості». 

 

15-16 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Старт» – ігрове тренування на спортивному майданчику;               

ДЮК «Вогник» – інформаційна година «Знай свої права» з нагоди 

Всесвітнього дня прав споживачів; ДЮК «Зоряний» – підготовка презентації 

до Всесвітнього дня Землі; ДЮК «Мрія»  – змагання з таеквон-до «Сила та 

здоров’я»; ДЮК «Промінь» – семінар-практикум «Медик у бою»;                                    

ДЮК «Україна» – відбіркові змагання з військово-спортивних єдиноборств. 

 

16 березня за підтримки управління молоді та спорту міської ради                                 

в обласній філармонії відбувся благодійний соціальний проект «Дивовижні 

мами» для матерів, які виховують дітей з інвалідністю. 

 

З 28 лютого по 16 березня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив 

чемпіонат Подільського району з шахів серед юнаків та чоловіків, у якому 

брав участь 21 шахіст. У змаганні серед чоловіків перше місце завоював 

студент факультету фізичного виховання КДПУ ім. В. Винниченка Богдан 

Басько, срібну медаль виборов учень комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П" 

Костянтин Криворог, третім став працівник ПАТ «Кіровоградобленерго» 

Віталій Вишніченко. 

Серед юнаків переміг учень комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                         

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

виховання "Контакт" Ярослав Петринський, на другому місці завершив 

змагання учень комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький 

центр "Лідер» Іван Логвінов, бронзову медаль виборов студент вищого 

професійно-технічного училища № 4 Антон Негрей. 

У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Василь Гуцало, срібну 

медаль виборов Станіслав Шакарян, третім став Микола Черячукін.  
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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 13 по 16 березня в м. Кременчуці Полтавської області проходив 

чемпіонат України зі скелелазіння серед школярів, юнаків та дівчат                           

(вид програми швидкість, трудність і багатоборство). В змаганнях брали 

участь 210 найсильніших спортсменів із 6-ти областей України та м. Києва.  

Збірну команду Кіровоградського обласного відділення скелелазіння 

представляли сімнадцять юних спортсменів - вихованці комунального закладу 

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

«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» та  ФСТ Динамо. 

Чемпіоном в лазінні на швидкість і в багатоборстві серед юнаків в групі 

2001-2004 р.н. став Ярослав Ткач. 

Призерами чемпіонату України зі скелелазіння серед школярів в групі 

2001-2004 р.н. стали Ніл Плохов (ІІ місце в швидкості) та Максим Луценко              

(ІІІ місце в швидкості). 

       До вісімки сильніших спортсменів попали: Валерія Гончарук, 

Олександра Калмикова, Олексій Луценко, Олександр Довгань, Дмитро 

Поляков, Катерина Рябоштан, Софія Чабан, Катерина Осінцева. 

В командному заліку на швидкість, трудність і багатоборство збірна 

команда Кіровоградської області стала срібним призером. 

Переможці й призери  нагороджені медалями та дипломами Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України.     

Готували спортсменів до змагань тренери: Микола Побережець, 

Валентина Русінова та Сергій Побережець.  

 

З 11 по 17 березня в м. Черкасах проходив Всеукраїнський турнір з боксу  

ім. Богдана Хмельницького серед чоловіків. В змаганнях брали участь                                  

70 учасників із 21-ї команди. Вихованець комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Дмитро Піть зайняв ІІІ місце                                

у ваговій категорії 91 кг.  

 

15-17 березня в м. Миколаєві проходили зональні змагання чемпіонату 

України (південний регіон) з греко-римської боротьби серед кадетів                 

2002-2003 р.н. та юнаків 2004-2005 р.н. В змаганнях брали участь                                     

120 учасників, в т.ч. 8 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3». Вихованці даної спортивної школи Сергій 

Плохотніченко, Ігор Грузін, Олександр Посунько, Дмитро Виштикайло 

зайняли ІІІ місця у своїх вагових категоріях.  
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Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями та 

подарунками. 

 

16-17 березня у м. Кривий Ріг проходив фестиваль з художньої 

гімнастики «Саксаганочка 2019». В змаганнях брали участь близько                              

400 гімнасток. Вихованки комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» зайняли призові місця: Анна Безверха -                        

І місце, Джулія Гаспарян – ІІ місце та Мілана Байрамова – ІІ місце. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, кубками, 

медалями та подарунками.  

 

16-17 березня на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий 

юнацький центр "Лідер» проходив чемпіонат області з волейболу серед юнаків 

2003 р.н. та молодших. В змаганнях брали участь 6 команд. 

І місце зайняла команда «Кропивницький-1», ІІ місце – команда 

«Олександрія»,  ІІІ місце – команда «Кропивницький-2». 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації.  

 

 17 березня в спортивній залі «Зірочка» проходили змагання розіграшу 

Кубку міста з футзалу серед юнаків 2007-2009 р.н.. В змаганнях брали участь 

чотири команди.  І місце посіла команда «Лідер», ІІ місце – команда                           

ДЮСШ-2, ІІІ місце – команда «Баварія», ІV місце – команда «Юність». 

 Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, Кубком від 

організаторів змагань, а також отримали сувеніри від обласного відділення 

НОК України та солодощі від меценатів. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

15 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції, 

відділу з питань праці, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, представників  Кропивницького міського управління                         

ГУ Держпродспоживслужби, міської дружини  міста Кропивницького, поліції, 

Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено 

рейдове відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)  щодо 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.  
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 Під час рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю   було 

призупинено.    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

З 11 по 15 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 34 протоколи про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                 

19 попередження. 

 

Освіта 
 

15 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» провідний спеціаліст відділу 

інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти 

Ірина Сидоренко провела нараду-семінар для сестер медичних закладів 

дошкільної освіти міста. На  нараду було запрошено представника міського 

управління ГУ Держпродспоживслужби  в Кіровоградській області.  

Розглянуті питання: про дотримання вимог санітарного законодавства 

щодо ведення документації в закладах дошкільної освіти; про алгоритм дій 

медичних працівників при реєстрації інфекційних захворювань; про 

попередження спалахів ротовірусної інфекції в дитячих групових колективах; 

про контроль за виконанням норм харчування.  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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