
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  29-31 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 25 по 30 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1346 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2132 консультації.  

 З 25 по 29 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 287 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 171 особа; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 116 осіб. Направлено 379 письмових відповідей 

депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.     

 

З 25 по 29 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 23 громадянина з питань 

усиновлення та опіки.  

Проведено 2 профілактичні рейди, складено  акт обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, та 12 актів – у сім'ях опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях. 

  

29 березня міський головa Aндрій Рaйкович провів робочу нaрaду, 

присвячену питaнням обстеження території, прилеглої до місця пожежі по         

вул. Київській,  визнaчення збитків, зaвдaних вогнем і вибуховою хвилею, тa 

нaдaння людям необхідної допомоги: прaвової, мaтеріaльної, соціaльної тa 

психологічної. 

В нараді брали участь: заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін, Олександр Вергун, Наталія Дзюба, 

начальник управління освіти Лариса Костенко, начальник управління 

соціальної підтримки населення Юлія Вовк, т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко, начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Сергій Коваленко, начальник міськрайонного відділу УДСНС України в 

Кіровоградській області Валерій Жилін. 

 

29 березня у приміщенні міської ради для майбутніх авторів проектів 

бюджету участі відбулося навчання на тему: «Основні моменти розробки та 

подачі проектів на конкурс «Громадський бюджет – 2020». 

Відкрив навчання заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради Андрій Паливода, а проводила тренінг завідувач 
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сектора партиципаторного бюджетування управління економіки департаменту 

економічного розвитку, інвестицій та торгівлі Світлана Царан. 

Навчальний тренінг складався з двох частин: теоретичної та практичної. 

На першому етапі учасників ознайомили із загальною інформацією про 

конкурс Громадського бюджету. А під час практичного заняття майбутні 

автори проектів навчались заповнювати бланки заяв  та готувати опис 

проектів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 26 по 29 березня в приміщенні стрілецького тиру комунального 

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

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького пройшов відкритий 

чемпіонат міста Кропивницького зі стрільби кульової з пневматичного 

пістолета і пневматичної гвинтівки. В змаганнях брали  участь понад                                 

80 учасників з м.Кропивницького, м.Дніпра, м.Кривогго Рогу та                                      

смт Петрового.   

Переможцями змагань у різних вправах стали: Копійка Роман, Юрова 

Анастасія, Больбот Антон, Коваленко Владислава, Стародумов Владислав, 

Корпусенко Кароліна. 

Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями та 

дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

29 березня в приміщенні міської ради відбулося засідання «круглого 

столу» на тему: «До закладу прийшла прийомна дитина». Організатором 

заходу виступило управління з питань захисту прав дітей міської ради за 

сприяння Асоціації жінок України «Дія». Активними учасниками «круглого 

столу» стали представники державних служб, виконавчих органів міської 

ради, установ, громадських організацій,  заступники директорів закладів 

загальної середньої освіти з виховної роботи, методисти закладів дошкільної 

освіти, прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного 

типу. 

Головною темою «круглого столу» були актуальні питання реформи 

деінституціалізації: проблеми розвитку сімейних форм виховання, 

влаштування дітей у прийомні сім'ї та робота з родинами, які опинились                          

у складних життєвих обставинах. 
 

29-30 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 
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 № 5 – літературні читання «Романтика революції в романі-казці «Три 

товстуни». Учасники заходу читали вголос уривки з роману та обговорювали 

його, брали участь у вікторині «Чи уважний ти читач?»; 

 № 19 – мультзнайомство «Мумі-троль і Ко». Діти здійснили подорож                   

у світ телевізійного мистецтва. Після перегляду мультфільмів відгадували 

загадки та відповідали на запитання вікторини про казкових героїв; 

№ 8 – ліга здоров'я «Нове життя – це круто!» До уваги присутніх була 

представлена міні-виставка-порада «Мистецтво бути здоровим». Бібліотекарі 

ознайомили гостей із сайтом, який популяризує продукцію української 

компанії «Нове життя»;  

№ 16 - зустріч з письменницею Елеонорою Бельською «Порив душі                         

і творча муза». Познайомитись з творчістю письменниці-землячки завітали 

члени клубу «Зустріч». Гостя розповіла про свій життєвий шлях, в якому 

завжди був присутній потяг до письменництва. Розповідь доповнювалася 

переглядом відеоматеріалів. Наприкінці заходу пані Елеонора презентувала 

свої нові книги, які вона подарувала бібліотеці. 

 

29-30 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Промінь» – семінарське заняття «Хортинг – національний 

бренд України в світі: олімпійська перспектива»; ДЮК «Зоряний» – виставка 

робіт гуртка образотворчого мистецтва «Моє місто – Кропивницький»;                     

ДЮК «Моноліт» – силові естафети та ігри;  ДЮК «Мрія» – змагання                                    

з таеквон-до «Сила та здоров’я»;  ДЮК «Старт» – відкриті тренування та 

показові виступи з кікбоксингу; ДЮК «Промінь» – інтерактивна гра «Штурм» 

серед вихованців клубу на відкритому тренувальному полігоні;                                   

ДЮК «Скіф» – спортивні естафети «Здоров’я – це здорово!»;                                      

ДЮКи «Старт» та «Україна» – товариська зустріч з футболу між вихованцями 

клубів на спортивному майданчику;  ДЮК «Вогник» – бесіда «Мій світ – без 

насилля». 

 

30 березня на площі перед міською радою кропивничани традиційно 

долучилися до участі у Всесвітній акції «Година Землі 2019».  

Як і в тисячах міст і селищ всіх країн світу о 20.30 на площі перед 

міською радою на одну годину вимкнули світло, щоб привернути увагу 

суспільства до екологічних проблем свого мікрорайону, міста, країни і всієї 

планети. 

У Кропивницькому акцію підтримали 25 закладів громадського 

харчування, а члени міського велоклубу «Там, Де Ми» і шанувальники 

велосипедного руху в обласному центрі приїхали на акцію з гаслом «Запалимо 

вело ліхтарі!». 
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Святковий настрій на площі цього вечора створили музиканти міського 

професійного духового оркестру з диригентом Богданом Максименком та 

солістом Олександром Безаєм.  

 

30 березня в м. Олександрії проходила першість з художньої гімнастики 

"Олександріна 2019". Гімнастка комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького Кароліна Приймак посіла І місце, а її одноклубниці 

Христина Трикула та Маргарита Ладиженська зайняли ІІ місця.  

Переможців та призерів змагань нагороджено медалями, дипломами та 

подарунками. 

 

З 28 по 31 березня у м. Миколаєві проходив чемпіонат України                                       

з велоспорту на шосе. В змаганнях брали участь 184 учасники із 24-х команд.  

Велосипедисти комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1» Міської ради міста Кропивницького гідно представили 

наше місто на змаганнях всеукраїнського рівня. Так, у парній гонці на 10 км 

переможцями стали Тесцов Євген та Микитюк Володимир,  а їх одноклубники 

Пашин Артем та Колтунов Максим - бронзовими призерами. В гонці 

критеріум на 25 км золото виборов Микитюк Володимир, а в гонці на вибуття 

срібна медаль в активі Тесцова Євгена. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

22 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 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                       

по вул. Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”) щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.  

 Під час рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю було 

ліквідовано.    

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом  спецінспекції 

складено 4 протоколи  за статтею 152, працівником поліції – 2 протоколи за 

статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

вилучені ваги. 
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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 25 по 29 березня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано  51 попередження.   
 

Освіта 
 

29 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 47 

«Горобинка» комбінованого типу спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти Оксана Борщенко провела нараду 

з керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про профілактику гострих кишкових інфекцій,                        

в тому числі ротавірусної інфекції; про алгоритм дій керівників щодо 

проведення санітарно-епідемічних заходів у закладах освіти у випадку 

реєстрації в них інфекційних захворювань. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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