
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                     31 травня – 02 червня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 27 по 31 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1194 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2338 консультацій.  

 

 З 27 по 31 травня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 120 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 83 особи; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 37 осіб. Направлено 286 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.      

 

З 27 по 31 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 53 громадянина з питань: 

усиновлення та опіки – 20, майнових питань – 8, визначення місця проживання 

дитини  – 6, визначення порядку участі у вихованні дитини – 5, соціально-

правового захисту дітей – 14. 

Проведено 2 профілактичні рейди, складено 5 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та 3 акти – у сім'ях опікунів (піклувальників). В ході 

рейду з сім'ї вилучено одну дитину та влаштовано до КЗ «Центральна міська 

лікарня м.Кіровограда». 

Діалог влади з народом 

 

31 травня  на «гарячій лінії» міського голови чергував начальник                    

КП «Благоустрій» Віктор Луценко, який відповів на 5 дзвінків з питань 

виконання робіт з покосу трави на території міста. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політик 
 

З 27 травня по 02 червня в м. Дніпрі проходив чемпіонат України                             

з боксу серед молоді. Офіційні змагання зібрали 160 учасників із 24-х команд. 

Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Олег 

Мельниченко і Макар Полтавський стали бронзовими призерами чемпіонату 

України у своїх вагових категоріях, а їх одноклубник Владислав Стась посів 

почесне п’яте місце. Тренує кропивницьких боксерів Дмитро Березній.  
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3 31 травня по 02 червня в м. Харкові проходив ІІ етап Кубка України 

зі скелелазіння за програмою швидкість у форматі «Рекорд» і трудність.  

У змаганнях брали участь понад 70 спортсменів. Нашу область 

представляли вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького, 

обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської  молоді                         

та ФСТ «Динамо». 

Переможцем етапу Кубка України серед чоловіків вже вдруге цього року 

став учень КДЮСШ № 1 Ярослав Ткач, який трасу висотою 15 метрів                                 

з від’ємним нахилом 15 градусів пробіг за 6,76 секунди.  

У лазінні на трудність бронзову медаль завоювала кропивничанка 

Євгенія Чернявська. 

 

01-02 червня в м. Знам’янці проходив чемпіонат області з боротьби 

греко-римської серед юнаків 2007-2011р. н. До обласних змагань долучилися 

біля 100 атлетів із Знам’янки, Новомиргорода, Новоукраїнки та 

Кропивницького. Наше місто гідно представили вихованці КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького. Учні даної спортивної школи завоювали 

9 золотих, 3 срібні та 3 бронзові медалі, що дозволило команді обласного 

центру завоювати перше загально командне місце. 

Тренують кропивницьких борців Микола Горбань і Вікторія Ковпан. 

 

З 31 травня по 02 червня  в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

були проведені заходи:  ДЮК «Зоряний» – ігрова розважальна програма 

«Свято дитячих мрій»;  ДЮК «Чайка» – спортивно-розважальна програма                     

з нагоди Дня захисту дітей; ДЮК «Промінь» – інтерактивна гра «Темні 

поверхи» на тренувальному полігоні; ДЮК «Надія» - турнір з таеквондо І.Т.Ф. 

«Новачок»; вихованці ДЮКів брали участь у заходах з нагоди Дня захисту 

дітей, які проводились в парку культури і відпочинку «Ковалівський». 

 01 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – літня альтанка з книгою «З книгою не сумно нам». 

 Діти брали активну участь у конкурсі малюнків «Хай буде мир в усьому 

світі!», навчалися та розважалися на майстер-класі «Хто вміє віночок вити,  

той вміє життя любити». Під час вікторини «Загадки казкових героїв»                           

за правильні відповіді знавці літератури отримали солодкі призи. Усі учасники 

заходу отримали буклет «Чим корисне читання книг?»; 

 № 11 – Kids-Fest «Світ в кольорах веселки». 

 Бібліотекарі провели мистецьку імпровізацію «Єдність, творчість, 

краса», колаж-візуалізацію «Веселкові мрії дітей» та BOOK-локацію «Читання 

з комфортом». Усі гості свята отримали інформаційні листівки з різних питань 
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«Я МАЮ ПРАВО». Цікаву і повчальну виставу до Дня захисту дітей 

підготували юні актори театру книги «Буратіно». Лялькова постановка 

«Подорож в країну Дитинства» навчила дітей поважати один одного в родині, 

цінувати щасливі митті дитинства; 

 № 13 – свято «Дитина – це щастя й радість родини» з нагоди Дня захисту 

дітей. 

 Під час заходу діти разом із запрошеними співробітниками 

Кропивницького музею музичної культури ім. К. Шимановського мандрували 

світом музики й музичних інструментів. Родзинкою заходу був майстер-клас, 

де дітей навчали грати на гуслях українську народну пісню «Їхав козак                           

за Дунай». Розмальовки й малюнки на асфальті «Полюємо за кольорами» 

допомогли присутнім відчути себе справжніми художниками; 

 № 18 – книжковий джампінг на майданчику перед бібліотекою                            

«На старт! Увага! Літо!». 

 Бібліотекарі організували для юних читачів розважально-ігрову зону                   

з книгами та настільними іграми для відпочинку. Облаштували виносну 

виставку книг «Смакуй новинку!», на якій презентували літературу для 

сімейного читання. Біля виставки на «бібліолавочці» протягом літа 

відбуваються голосні читання. Розпочав роботу «бібліобар», який «частує» 

бажаючих періодичними виданнями на будь-який смак; 

 № 19 – бібліомістечко «Книжковий дивограй». 

 Бібліотекарі організували ART-майданчик біля стін книгозбірні та 

запропонували читачам різноманітні веселощі: конкурс малюнків на асфальті 

«Я люблю бібліотеку», кольоровий бодіарт, зону пензлів та оригінальні 

розмальовки. А для найсміливіших діяв салон тимчасових тату. Автори 

найкращих та найбільш оригінальних малюнків отримали солодкі подарунки. 

 

 01 червня в рамках акції «Мистецькі вихідні» відбулися: 

 безкоштовна піша екскурсія «Легенди нашого міста» від пам'ятника                   

О. Пашутіну через площу Героїв Майдану та вздовж вулиці Дворцової,                           

яку провела екскурсовод – науковий співробітник Кропивницького музею 

музичної культури ім. К. Шимановського Олена Класова; 

 безкоштовний виступ міського професійного духового оркестру у парку 

культури і відпочинку «Ковалівський». 

  

До Дня захисту дітей  

01 червня в парку культури  і відпочинку «Ковалівський» відбувся гала-

концерт та підведення підсумків участі школярів міста у конкурсах дитячої 

творчості «Місто талантів». Переможці і призери конкурсу продемонстрували 

свої таланти у театральному, вокальному, хоровому, інструментальному та 
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хореографічному видах мистецтва та отримали Грамоти управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького. 

01 червня з нагоди Дня захисту дітей у парку культури і відпочинку 

«Ковалівський» за співпраці управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, відділення НОК України в Кіровоградській області, міського 

центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та управління освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації проведено 

спортивно-масові заходи. У змаганнях з шахів, шашок, хокею на столі, дартсу, 

фрізбі, тенісу настільного, армреслінгу, гімнастичних вправах і футбольних 

конкурсах брали участь майже 350 дітей. Також всі бажаючі мали можливість 

переглянути майстер-клас із важкої атлетики.  

Найкращі юні спортсмени отримали сертифікат учасника та сувеніри     

від організаторів спортивного свята. 

 

01 червня біля центрального входу до Центру дитячої та юнацької 

творчості "Центр-Юність" відбувся традиційний звітний концерт вихованців. 

На заході був присутній секретар міської ради Андрій Табалов, який висловив 

подяку жителям селища Нового за активну участь у конкурсі проектів 

«Громадський бюджет».  

З 30 травня по 02 червня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив шаховий 

турнір, присвячений Дню захисту дітей, у якому брали участь 19 юних 

спортсменів. У різних вікових групах переможцями стали: серед дітей до                        

8-ми років – учень 1-го класу гімназії імені Тараса Шевченка Кирил Черних, 

до 10-ти років – учень 2-го класу НВО № 16 Михайло Плаксій, до 12-ти років 

– учень 5-го класу гімназії імені Тараса Шевченка Ярослав Петринський. 

Серед юнаків до 16-ти років золоту медаль завоював учень 9-го класу                         

НВО № 16 Іван Ковальчук.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

З 31 травня по 02 червня проходив відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького з тенісу настільного, присвячений Дню 

захисту дітей. Змагання зібрали 48 юних тенісистів.  

Серед юнаків переміг Олександр Солонченко, другим став Нікіта 

Галінус, бронзову нагороду завоював Владислав Зорін. У змаганні дівчат 

перемогла Ксенія Моцаренко, срібну медаль завоювала Ірина Донець, третє 

місце посіла Поліна Столярчук.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями від 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 
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01-02 червня проходив відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 Міської ради 

міста Кропивницького з волейболу пляжного серед дівчат 2005 р.н, 

присвячений Дню захисту дітей. Учасниками змагань були 5 команд. 

Переможцем змагань стали Олександра Перепеча й Аліна Чікірис. Друге 

місце посіли Дар’я Синиця і Софія Таранець. Бронзові медалі завоювали 

Катерина Бакіна та Вікторія Козій. Тренує волейболісток Ірина Зануда. 

Переможці й призери змагань нагороджені грамотами і медалями. 

 

01-02 червня на базі центру «Каскад» проходила відкрита першість 

КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького з велоспорту за трековою 

програмою. У змаганнях, присвячених Дню захисту дітей, брали участь                      

102 спортсмени із 5-ти команд. Найкращі велосипедисти нагороджені 

дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

02  червня  з  нагоди  Дня  захисту  дітей за ініціативи депутата Міської 

ради міста Кропивницького Михайла Демченка та за сприяння управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» і відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області проведено 

спортивно-розважальне свято для дітей мікрорайону Новоолексіївка. Більше 

100 юних мешканців мікрорайону брали участь у спортивних естафетах                           

і конкурсах, а також разом зі своїми батьками відповідали на запитання 

олімпійської вікторини.  

Учасники спортивного свята отримали дипломи, сертифікати та 

сувеніри від обласного відділення НОК України, а також поласували 

солодкими подарунками від депутата Михайла Демченка й активу 

мікрорайону Новоолексіївка. 

 

02 червня на базі Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ пройшла 

першість КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького з гімнастики 

художньої, присвячена Дню захисту дітей. У змаганнях брали участь біля                    

100 юних гімнасток із Олександрії, Світловодська, Кропивницького. 

Обласний центр представляли спортсменки КДЮСШ № 3 та обласної 

комплексної ДЮСШ «Ніка». Вихованки КДЮСШ № 3 Міської ради міста 

Кропивницького завоювали 9 золотих, 9 срібних і 4 бронзові нагороди. 

Переможці й призери змагань нагороджені грамотами, медалями 

призами від організаторів. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

31 травня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено  рейдове відстеження  по вул. Космонавта Попова щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.   

Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля   

плодоовочевою продукцією, полуницею та городиною повністю ліквідована.  

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено 

2 протоколи  за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.   

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної“ торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових  
 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 27 по 31 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 46 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

видано 29 попереджень. 

 

Охорона здоров»я 

31 травня в актовому залі дитячої міської поліклініки  № 1 відбулася 

колегія управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 

тему: «Про результати проведення профілактичних оглядів та стан надання 

медичної допомоги пільговим категоріям населення (особам з інвалідністю, 

ветеранам війни, учасникам АТО, особам, які постраждали внаслідок  аварії   

на ЧАЕС)». за участю головних лікарів лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності міста, заступників головних лікарів з медичної частини, 

завідуючих поліклініками, амбулаторіями загальної практики - сімейної 

медицини, міських позаштатних фахівців управління охорони здоров'я. 

Освіта 
 

31 травня в закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького 

відбулося Свято останнього дзвоника. 

01 червня у комунальному закладі «Козацька гімназія Міської ради міста 

Кропивницького» відбулися урочистості з нагоди 100-річчя від заснування 

закладу. На заході були присутні: заступник міського голови з питань 
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діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко, народні депутати 

України Станіслав Березкін та Олександр Горбунов. 

Наталія Дзюба вручила колективу закладу Грамоту виконавчого 

комітету та Міської ради міста Кропивницького, а начальник управління 

освіти Лариса Костенко педагогічним працівникам - Грамоти управління 

освіти та оголосила подяки ветеранам педагогічної праці. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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