ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
17-19 травня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
17 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося
засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань
діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації,
регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної
діяльності.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про встановлення розмірів ставок єдиного податку
у м. Кропивницькому на 2020 рік; про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік; про
затвердження Положення про порядок розміщення та перебування сезонних
об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності
з використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького;
про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг
у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького та Регламенту Центру
надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста
Кропивницького.
17 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося
засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради.
Розглянуті питання: про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1407» («Про затвердження
Міської програми “Молодь” на 2018- 2020 роки», «Про затвердження Міської
програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки»);
про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759
«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях
України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»; про звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України
та Прем’єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі
«Охорона здоров’я» м. Кропивницького.
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Підтримано електронну петицію від 10.05.2019 щодо побудови та
відкриття аквапарку в місті Кропивницькому та надано відповідні доручення
виконавчим органам міської ради.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 13 по 17 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1364 звернення від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2071 консультацію.
З 13 по 17 травня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 98 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 48 осіб; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 62 особи. Направлено 526 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 13 по 17 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 64 громадянина з питань:
усиновлення та опіки – 26, майнових питань – 12, визначення місця
проживання дитини – 6, визначення порядку участі у вихованні дитини – 7,
соціально-правового захисту дітей – 13.
Проведено 2 профілактичні рейди, один з яких за участю представників
поліції та працівників Кропивницького міського відділу соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді. Складено 4 акти обстеження житлово-побутових
умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та
5 актів – у сім'ях опікунів (піклувальників).
Спеціалісти управління брали участь у 13 судових засіданнях та
засіданні ради з питань профілактики серед учнів Регіонального центру
професійної освіти ім. О.С.Єгорова.
17 травня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста
Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького. Розглянуто 235 звернень мешканців міста. Погоджено
надати допомогу 214 громадянам, відмовлено в надані допомоги
11 громадянам, направлено на доопрацювання 10 звернень громадян.
17 травня секретар міської ради Андрій Табалов вручив відзнаку
міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги”
ІІ ступеня Михиді Сергію Павловичу - проректору з наукової роботи
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, доктору філологічних наук, професору за вагомий
особистий
внесок
у
розвиток
освіти
і
науки,
підготовку
висококваліфікованих фахівців для регіону, плідну науково-педагогічну
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діяльність, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди
Дня науки та
80-річчя утворення Кіровоградської області.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
17 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮКи «Гермес» та «Чайка» – перегляд відеофільму «Національний
оберіг – вишиванка» до Дня вишиванки; ДЮК «Україна» – бесіда
«Ми - європейці».
17 травня управлінням молоді та спорту організована і проведена в
парку «Козачий острів» міська спартакіада «Юність» серед вихованців
дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання Міської ради міста Кропивницького.
17 травня у центральній бібліотеці міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького пройшла творча зустріч
«Хрестиком – узори, гладдю – кольори, то найкраще в світі, що не говори».
Протягом дня бібліотекарі спілкувалися з користувачами про
українську народну вишивку та традиції. Відвідувачі залюбки робили фото у
вишиванках з книжками про Україну.
17 травня в м. Світловодську відбувся відкритий традиційний турнір
з боротьби дзюдо серед юнаків 2006 - 2011 р. н. У змаганнях брали участь
350 спортсменів, у т. ч. 8 атлетів КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького. Вихованці даної спортивної школи Петро Зирянов та
Дмитро Тесцов завоювали бронзові медалі у ваговій категорії до 50 кг.
Тренують кропивницьких дзюдоїстів Володимир Долгіх і Тетяна
Кравцова.
17 травня в м. Кременчуці проходив ІІІ Всеукраїнський турнір з грекоримської боротьби серед молодших юнаків, присвячений пам'яті загиблих
воїнів АТО. Турнір зібрав 150 учасників, зокрема 14 вихованців
КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького. Учні даної спортивної
школи Дмитро Костенко, Валерій Джибу, Михайло Титаренко перемогли у
своїх вагових категоріях. Їх одноклубники Дмитро Ткаліч і Богдан Рябов
стали срібними призерами, а Ян Красножон і Владислав Урсалов вибороли
бронзові медалі.
Тренують кропивницьких спортсменів Микола Горбань і Вікторія
Ковпан.
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18 травня в м. Смілі проводився відкритий чемпіонат міста з тенісу
настільного серед юнаків та дівчат. До змагань долучилися 67 учасників,
серед яких 9 юних тенісистів КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького.
Вихованці КДЮСШ № 3 Дмитро Волохов і Максим Денисенко
завоювали золоті медалі, а Петро Петровський і Олександр Постолатій стали
бронзовими призерами. Тренують кропивницьких тенісистів Тетяна
Терьохіна і Вікторія Жовтенко.
18-19 травня в м. Хмельницькому проходили змагання відкритої
першості місцевої школи гімнастики художньої «BETSI CUP – 2019». Турнір
зібрав 315 спортсменок, у т. ч. 8 вихованок КДЮСШ № 3 Міської ради міста
Кропивницького. Юні кропивницькі грації, яких тренує Марія Костанді,
завоювали 5 золотих та 3 срібні нагороди.
19 травня на базі КДЮСШ № 3 відбувся відкритий чемпіонат області
з тенісу настільного серед міні кадетів 2007 р. н. та молодших. Учасниками
обласних змагань стали 30 юнаків та дівчат.
Серед юнаків всі призові місця посіли вихованці КДЮСШ № 3 Міської
ради міста Кропивницького. У змаганні дівчат золоту медаль завоювала
вихованка Знам'янської районної КДЮСШ Аліна Пожидаєва, срібло
виборола її одноклубниця Валерія Пацкан, бронзовою призеркою стала
представниця Помічнянської ОТГ Ангеліна Шийко.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управлінням
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації.
18 травня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Надія» – дайджест «Країни Європи: що ми про них знаємо»;
ДЮК «Скіф» – слайд-шоу «Відкрий Європу для себе»; ДЮК «Зоряний» участь вихованців у заході «Ніч музеїв».
18 травня управлінням молоді та спорту спільно з Громадською
організацією «Логістичний штаб» організовано та проведено Всеукраїнський
музичний фестиваль «День вуличної музики» на вул. Дворцовій.
18 травня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого
міста Кропивницького відбулась презентація виставки «Літературні голоси
Кіровоградщини» з нагоди Міжнародного дня музеїв та Ночі музеїв, яка
висвітлює історію літературного життя нашої області за 80 років крізь
призму історії найбільш відомих за цей період літературних об’єднань,
студій, спілок, творчих клубів письменників.
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18 травня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 18 – foot квест вулицями мікрорайону «Безпечні дороги». Мова
йшла про правила поведінки на дорозі;
№ 2 – віртуальний бібліоглобус «Європа: історична спадщина і
реальність».
Юнаки та дівчата мали змогу ознайомитися з культурною спадщиною
Європи та світовою спадщиною ЮНЕСКО в Європі. Демонструвалися
відеосюжети «10 цікавих міст Європи», «Столиці країн Європи». Присутні
пройшли віртуальний тест «Вгадай столицю». Завершився захід оглядом
книжкової виставки «Літературні ювілеї Європи», яка познайомила учнів
з письменниками-ювілярами та книгами-ювілярами 2019 року;
№ 5 – година ландшафтної поезії «Природа у віршах Михайла
Теніченка». Разом з поетом всі присутні вийшли до садочку біля бібліотеки,
де, слухаючи нові вірші Михайла Теніченка, милувалися травневими
краєвидами. Серце нашого поета-земляка віддане рідній землі, тож він щиро
оспівує красу України у своїх творах. З огляду літератури, представленої на
книжковій виставці «Лірика українських поетів», присутні дізналися про
найкращі зразки ландшафтної лірики відомих українських авторів;
№ 12 – бібліо-глобус «Мандри європейськими стежками».
Під час проведення заходу, діти взяли з собою три «валізи»: інтелект,
ерудицію, удачу. Кожний учасник заходу, як собі уявив так і представив
країну Європи, яка йому припала до душі. А потім були конкурси «Віза»,
«Країни та столиці», «Літературний вояж», ігри та перегляд літератури, яка є
у фонді бібліотеки з даної тематики. У читальному залі була організована
зона «Євробачення - 2019», де бажаючі могли послухати пісні, що звучали на
конкурсі в Ізраїлі.
18 травня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася
презентація виставки графіки сучасних українських художників в рамках
Всеукраїнького культурно-мистецького проекту «Мальовнича Україна».
В заході брав участь заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Андрій Падивода.
На виставці представлено майже 200 творів живопису та графіки як
знаних майстрів, так і молодих митців, які є представниками основних
регіональних мистецьких шкіл України.
19 травня вихованці ДЮКу «Старт» комунального закладу
«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького» здійснили туристичний похід «Козацькими
стежками» до с. Бірки Олександрівського району.
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До Дня Європи в Україні
З 06 по 17 травня у закладах загальної середньої та позашкільної
освіти міста проходили інформаційні дні «Україна - європейська країна»,
спрямовані на розширення знань учнівської молоді про процеси
євроінтеграції в Україні.
Проведено низку пізнавально-просвітницьких заходів для широкого
загалу учнівської молоді міста, а саме: тематичні виставки та інформаційні
експозиції у шкільних бібліотеках «Україна – європейська країна»; бесіди та
семінари, присвячені історії створення та сучасному розвитку Європейського
Союзу; засідання «круглих столів» на тему: «Крокуємо до Європи»; конкурси
стіннівок «Європа відома і невідома»; презентаційні програми про
територіальний, політичний устрій країн Євросоюзу та культурні особливості
цих держав; заочні відео подорожі країнами Євросоюзу; конкурси малюнку
«Європа очима дітей» (1-6 класи); тематичні виховні години, присвячені
культурній спадщині країн Європи ; інтелект-вікторини з питань
національних та культурних традицій, звичаїв та обрядів народів Європи (для
учнів старших класів).
Всі шкільні євроклуби активізували свою роботу та провели святкові
засідання, присвячені відзначенню Дня Європи в Україні на тему:
«Євроінтеграція України на сучасному етапі», та представили творчі
проекти на обласний конкурс «Крокуємо до Європи» в рамках «Ярмарку
проектів», який проводився на базі обласного центру дитячої та юнацької
творчості.
17-18 травня в КДЮСШ № 3 проведено відкритий чемпіонат міста
Кропивницького з тенісу настільного, присвячений Дню Європи в Україні.
В турнірі брали участь 42 учасники, серед яких 28 вихованців КДЮСШ № 3
Міської ради міста Кропивницького.
У змаганні чоловіків золоту медаль завоював Єгор Акімов, срібним
призером став Павло Коломієць, третє місце посів Віталій Шепеленко. Серед
жінок тріумфувала Ксенія Моцаренко, другу сходинку п’єдесталу посіла
Марія Мішуровська, бронзову нагороду виборола Ірина Донець.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
18 травня на площі Героїв Майдану відбулося урочисте відкриття
фестивалю «Єврофест-2019» та парад учасників фестивалю.
Основні заходи «Єврофесту» відбулися в обласному центрі дитячої та
юнацької творчості, який цього дня перетворився на справжнє європейське
містечко, де усі охочі могли відвідати тематичні майстерні, а з
інформаційних та ігрових стендів дізнатися про можливості навчання і
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волонтерства в Європі. Євроклуби шкіл міста отримали грамоти Ради
євроклубів Кіровоградщини та пам’ятні подарунки і відзнаки за перемоги в
обласних конкурсах.
18 травня управлінням молоді та спорту організований і проведений в
парку «Козачий острів» міський святковий захід до Дня Європи в Україні
«Європейська краса».
До Дня пам'яті жертв політичних репресій
17 травня з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій в
приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулася зустріч заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби з
членами громадської організації «Кропивницьке міське товариство
політичних в'язнів та репресованих», під час якої їм було вручено грошову
допомогу по
1,0 тис. грн. кожному.
19 травня біля пам’ятного знака “Борцям за волю України — жертвам
політичних репресій” відбулося покладання квітів та мітинг з нагоди Дня
пам’яті жертв політичних репресій. У заходах брали участь: народний
депутат України О.Горбунов, керівництво області та міста, члени місцевих
осередків політичних партій, громадських організацій. Загальна кількість
учасників — до 100 осіб.
Присутні вшанували пам'ять жертв політичних репресій хвилиною
мовчання.
Заходи
завершилися
панахидою,
яку
відслужили
священнослужителі ПЦУ та УГКЦ.
Цього дня було приспущено державні прапори України на будинках
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій міста.
Громадсько-політична акція протестного характеру
18 травня о 12.00 на площі Героїв Майдану Асоціація жінок України
“Дія” проводила акцію “Кропивницький питає: Хто замовив Катю Гандзюк?”.
Кількість учасників – до 30 осіб
Учасники акції відгукнулися на заклик ініціативнoї групи друзів Каті
Гандзюк прoвести пoдібні акції у всіх містах і містечках України і запитати
Генеральну прoкуратуру та Службу безпеки України, щo відбувається у
справі Каті і чoму вже дев’ять місяців суспільствo не мoже пoчути від них
чіткoї відпoвіді.
У заході брали участь представники центру ресoціалізації військoвих
“Коловорот”, ГО “Серця матерів Кіровоградщини”.
Акція проходила під лозунгами: “Кропивницький питає: Хто замовив
Катю Гандзюк?”, “Мовчання вбиває”.
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Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
17 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Космонавта Попова щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою продукцією
була повністю ліквідована.
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 13 по 17 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано
39 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

