
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                12-14 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 08 по 13 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1312 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2095 консультацій.  

 

 З 08 по 12 квітня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 191 особа з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 116 осіб; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 75 осіб. Направлено 352 письмові 

відповіді депутатам, громадянам,  організаціям  та  установам.     

  

З 08 по 12 квітня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 68 громадян з питань: 

усиновлення та опіки – 22, майнових питань – 18, визначення місця 

проживання дитини  – 7,  соціально-правового захисту дітей – 17,  

визначення порядку участі у вихованні дитини – 4. 

Проведено 3 профілактичні рейди, один з яких за участі представників 

поліції та працівників Кропивницького міського відділу соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. Складено 8  актів обстеження житлово-побутових 

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

16 актів – у сім'ях опікунів (піклувальників). 

Спеціалісти управління брали участь у 11 судових засіданнях та                            

знайомстві дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                              

з батьками-вихователями. 

 

Діалог влади з народом 

 

12 квітня  на «гарячій лінії» міського голови чергувала керуюча 

справами виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького Альвіна 

Бондаренко, яка відповіла на дзвінок з питання заборони власникам тварин 

здійснювати вигул домашніх тварин на дитячих майданчиках. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 08 по 13 квітня у м. Білій Церкві проходив ХХХІV Всеукраїнський 

турнір з боксу серед молоді 2001-2002 р.н., присвячений пам’яті космонавта 

П.Поповича. У змаганнях брали участь 116 учасників, в т.ч. спортсмени із 
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Молдови. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Макар Полтавський зайняв ІІ місце, а його одноклубник 

Назар Семиволос ІІІ місце у своїх вагових категоріях. 

 

З 09 по 13 квітня у м. Харкові проходив чемпіонат ФСТ «Динамо» 

України з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н. У змаганнях брали участь                 

77 учасників із 8-ми команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького Ломанюк Максим, Ленченко Сергій та Даценко 

Ігор вибороли золоті медалі, а їх одноклубники Пащенко Юрий, Кухта Денис 

та Збунь Артур стали бронзовими призерами у своїх вагових категоріях.  

 

З 11 по 14 квітня у м. Бердичіві проходив сьомий тур Всеукраїнської 

юнацької баскетбольної ліги України серед юнаків 2007 р.н. Команда 

КДЮСШ-4 (Кропивницький) двічі та впевнено здолала команди                        

ДЮСШ (Бердичів)  з рахунком 80:42 та 98:49 та  ОСДЮШОР (Рівне) з 

рахунком 74:28 та 67:32, завоювавши право виходу команди до фіналу 

Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. 

 

З 11 по 14 квітня в м. Нікополі Дніпропетровської області пройшли 

Всеукраїнські змагання зі скелелазіння на швидкість та чемпіонат України зі 

скелелазіння серед  юніорів, молоді та юнаків (вид програми боулдеринг).                     

В змаганнях брали участь 290 найсильніших спортсменів із дванадцяти 

областей України та м. Києва. 

Збірну команду Кіровоградської області представляли 14 юних 

спортсменів - вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», ФСТ Динамо. 

Чемпіонами в лазінні на швидкість стали: серед юніорів - Ярослав 

Ткач, серед юнаків 2002-2003 р.н. - Ніл Плохов, а їх одноклубниця Яна Здір 

серед юніорок стала бронзовою призеркою.  

До залікової дванадцятки в змаганнях з болдерингу попали: Ніл Плохов 

(4 місце), Яна Здір (5 місце) та Олександра Калмикова (11 місце). 

В командному заліку по болдерингу збірна команда Кіровоградської 

області посіла восьме місце. 

Переможці та призери змагань нагороджені медалями та дипломами 

Федерації альпінізму і скелелазіння України.     

 

12 квітня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  
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 № 5 – голосні читання «Мов фенікс з попелу воскресло слово», 

присвячені 250-річчю від дня народження українського письменника Івана 

Котляревського; 

 № 8 – день бібліографії «Від Гутенберга до Інтернету». Бібліотекарі 

провели бібліографічний огляд літератури з книжкової виставки «Книжкове 

ревю». Бібліотурне «Від глиняної таблички до е-книги» познайомило гостей            

з історією писемності та друкування. Присутні брали участь у вікторині 

«Мовне асорті», проявили кмітливість у конкурсі «Метаграми». За 

допомогою бібліографічно-рекомендаційного списку довідкової літератури 

«Всесвіт в алфавітному порядку» діти дізналися про види різноманітних 

словників.               Відеоперегляд «Онлайн-бібліотеки: як знайти потрібну 

літературу» дав практичні та корисні поради як не заблукати в Інтернеті. 

Протягом дня у бібліотеці працювала «Віртуальна експерт-служба», де кожен 

бажаючий міг отримати допомогу в пошуку інформації. 

 

З 12 по 14 квітня у м. Кропивницькому проходив відкритий чемпіонат 

Кіровоградської області з велоспорту на шосе, присвячений Дню 

космонавтики. У змаганнях брали участь 90 учасників із 7-ми команд. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

вибороли 8 золотих, 8 срібних та 6 срібних нагород.  

 

З 12 по 14 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведені  заходи: ДЮК «Зоряний» – рольова гра «Вирішуємо конфлікти 

мирно»; ДЮК «Моноліт» – змагання з армспорту «Сила та здоров’я»;                    

ДЮКи «Вогник» та «Гірник» - участь у Міжнародному фестивалі 

«Чорноморський бриз» (м. Одеса) вихованців зразкового хореографічного 

ансамблю «Аеліта», ДЮК «Надія» - змагання з таеквон-до «Сила та 

здоров’я»; 

на базі СК «Зірочка» турнір пам’яті Олексія Волохова з таеквон-до за участі 

вихованців ДЮКів «Надія» та  «Мрія»; навчально-туристичний похід за 

маршрутом с. Богданівка – с. Водяне Знам’янського району за участі 

вихованців клубів «Старт» та «Промінь». 

 

13 квітня в приміщенні  спортивної зали «Зірочка» пройшов чемпіонат 

області з таеквон-до ІТФ серед дітей, кадетів та юніорів, присвячений пам’яті 

героя АТО Олексія Волохова. В змаганнях брали участь 120 учасників                             

з м. Кропивницького, м. Києва та Київської області. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Зюнзя Ілля, Кудін 

Микита, Перебейніс Анна, Грузін Діана, Романовський Костянтин, Семків 

Данило, Кунц Анастасія, Бутурлименко Ілля вибороли золоті медалі, а їх 
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одноклубники Бугаєнко Єгор, Потапенко Володимир, Мамаєнко Вадим стали 

срібними призерами. 

13-14 квітня у Кропивницькому коледжі механізації сільського 

господарства пройшов чемпіонат області з боротьби греко-римської серед 

молодших юнаків 2006-2007 р.н. та дітей 2008-2010 р.н. В змаганнях брали 

участь понад 80 учасників із 4-х команд, в т.ч. 26 вихованців комунального 

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

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованці даної 

спортивної школи (Тимошенко Олег, Баркар Олексій, Джибу Валерій, 

Костенко Дмитро, Коваленко Владислав, Ткаліч Дмитро, Красножон Ян, 

Титаренко Михайло, Болюк Іван) стали чемпіонами у своїх вагових 

категоріях. 

 

14 квітня на стадіоні «Зірка» пройшов чемпiонат областi з легкоï 

атлетики серед юнаків та дівчат 2002-2003 р.н. та 2004 р.н. i молодшi, 

присвячений пам’яті заслуженого тренера України В.Iванця. Змагання 

зібрали 220 учасникiв, в т.ч. 40 вихованців комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. Вихованці даної спортивної 

школи посіли призові місця. 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 

 

13 квітня о 10.30 керуючий Кропивницькою єпархією Православної 

Церкви України, єпископ Кропивницький і Голованівський Марк провів 

церемонію закладання капсули у фундамент майбутнього Петропавлівського 

храму ПЦУ (вул. Євгена Маланюка). 

Участь у заході брали священники Кропивницької єпархії ПЦУ: 

настоятель храму святих апостолів Петра і Павла священик Іван Шубин, 

о. Рафаїл Сьорак (м. Кропивницький), о. Ігор Стецюк (смт Компаніївка), 

о. Володимир Ткаченко (м. Бобринець). 

Після закладення капсули єпископ Марк вручив Грамоти та Подяки за 

вагомий внесок у розвиток парафії депутату Міської ради міста 

Кропивницького   Дмитру Терзову, журналісту Валерію Лебедю, ГО "Бойове 

братерство" та її члену Олегу Кокуленку, священослужителям та іншим 

вірянам, які активно долучались до будівництва храму. 

Участь у заході брали віруючі ПЦУ, представники громадських 

організацій “Бойове братерство” та “Армія SOS Кропивницький”, 

громадськість міста. 

Захід відбувся без порушень чинного законодавства. 

Кількість учасників — до 100 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
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З 08 по 12 квітня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

54 вулицях міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

видано 28 попереджень. 

 

Екологія 

 

 13 квітня, в рік 265-річчя заснування міста Кропивницького, було 

організовано  висадження 265 саджанців лип. Акцію зі створення нових 

зелених зон в обласному центрі ініціював ще взимку міський голова Андрій 

Райкович.  

105 молодих дерев прикрашатимуть озеро «Копань» на Ковалівці,                  

71 липу висадили вздовж вулиці Кропивницького біля магазину «Океанія»                   

і 89 - у сквері «Молодіжний» на Некрасівці. 

Андрій Райкович подякував усім, хто брав участь в акції. 

 

Освіта 

 

З 08 квітня по 12 квітня на базі комунального закладу «Козацька 

гімназія Міської ради міста Кропивницького» та комунального закладу 

„Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – 

дитячий юнацький центр „Зорецвіт”  проходили міські змагання з баскетболу 

серед дівчат в залік міського спортивного фестивалю школярів міста 

Кропивницького. 

У першості міста з баскетболу брали участь 60 дівчат з 6-ти закладів 

загальної середньої освіти. За результатами змагань третє місце посіла 

команда дівчат комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр», 

другою стала команда комунального закладу «Козацька гімназія Міської 

ради міста Кропивницького», а перемогла команда комунального закладу 

„Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – 

дитячий юнацький центр „Зорецвіт”. Дівчата цього закладу  і складуть 

основу збірної команди міста для участі в обласних змаганнях школярів 

Кіровоградської області. 

 

13 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка пройшов перший етап третього сезону міських 

змагань «Спортивне місто – здорова нація» серед закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. 
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У першому змагальному дні міських змагань брали участь 12 команд.                     

У склад команди входять учні 4-9х класів, вчителі та батьки дітей, які 

навчаються в цих закладах. Переможцями першого ігрового дня стали 

команди: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 

з гімназійними класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я», 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25  

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей”, 

центр позашкільного виховання «Ліра»; комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  

позашкільний центр». 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      

А.БОНДАРЕНКО 

 


