
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                14-17 червня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 14 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1150 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2245  консультацій.  

 

 З 10 по 14 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 29 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 13 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 16 осіб. Направлено 167 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 

З 10 по 14 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян з питань: 

усиновлення та опіки – 18, майнових питань – 14, визначення місця 

проживання дитини  – 4, визначення порядку участі у вихованні дитини – 5, 

соціально-правового захисту дітей – 15. 

Проведено профілактичний рейд за участю працівників поліції, 

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 3-х знайомствах   дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 
усиновлювачами. 

 

14 червня секретар міської ради Андрій Табалов провів робочу зустріч 

із омбудсменом із захисту виборчих прав обласної громадянської мережі 

"ОПОРА" Євгеном Гурницьким та регіональним представником 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області Олегом 

Кошовим. Мова йшла про доступність виборчих дільниць                                                         

у м. Кропивницькому для маломобільних груп населення на позачергових 

виборах до Верховної Ради України. 

Андрій Табалов як голова робочої групи з підготовки до проведення 

позачергових виборів до Верховної Ради України зазначив, що на 

наступному тижні буде проведено обстеження виборчих дільниць, які за 

попередньою інформацією розташовані вище першого поверху. По місту 

нараховується                    з десяток таких дільниць. Будуть проведені 

перемовини з  керівництвом закладів, де вони розташовані, щодо можливості 

їх перенесення з верхніх поверхів на нижні. 
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14 червня під головуванням голови опікунської ради, заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема 

Постолатія відбулось чергове засідання опікунської ради при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуті питання: про взяття недієздатної особи на облік до органу 

опіки та піклування виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому рад; про виконання опікунських обов’язків опікуна 

недієздатної особи; про надання дозволу опікуну на виконання дій в 

інтересах підопічної. 

Діалог влади з народом 

 

14 червня міський голова Андрій Райкович провів зустріч з 

мешканцями багатоповерхівки по вулиці Героїв України, 36. Перед цим 

представники будинку були на прийомі у міського голови щодо вирішення 

низки питань: протікання нещодавно відремонтованого даху під час сильних 

дощів, просідання у деяких місцях покладеного у 2017-2018 роках асфальту, 

непрацюючого в одному  з під»їздів ліфту. 

Підрядник, що ремонтував дах, пообіцяв, що всі недоліки усуне вже 

цими вихідними. А до кінця червня перероблять і неправильно виконане 

асфальтування двору. 

Т.в.о начальника ГУ ЖКГ Тетяна Савченко запевнила, що 

відновлювальні роботи ліфта включено до плану і почнуться вони вже у 

липні.  

Андрій Райкович акцентував  увагу керівників виконавчих органів 

міської ради і комунальних підприємств на необхідності оперативного 

реагування на звернення громадян і якісного  виконання усіх запланованих 

робіт. 

 

14 червня  на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Вергун, який відповів на 7 дзвінків з питань: графіків та схеми руху 

громадського транспорту у місті, ремонту покрівель житлових будинків, 

облаштування електромереж для руху тролейбусів у віддалених районах 

міста. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

14 червня о 20.00 у парку культури та відпочинку  «Ковалівський» 

громадські активісти проводили акцію з метою вшанування 49 загиблих                          

14 червня 2014 року у небі над Луганськом, які перебували на борту 

українського літака Іл-76, збитого бойовиками.  
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17 червня члени громадської організації “Єдина родина 

Кропивниччини” проводили заходи з нагоди відзначення п'ятої річниці від 

створення 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої 

мотопіхотної бригади. 

Урочистості розпочалися в парку культури та відпочинку 

«Ковалівський», звідки учасники заходу пройшли до Фортечних валів, де 

біля Алеї Слави  згадували своїх побратимів. 

Покладанням квітів та хвилиною мовчання також вшанували пам'ять 

захисників України на Алеї почесних поховань на Рівнянскомц кладовищі. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 08 по 14 червня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський 

шаховий турнір, у якому брали участь 20 кращих шахістів міста. У 

загальному заліку перше місце завоював студент факультету фізичного 

виховання                                ЦДПУ  ім. В. Винниченка Богдан Басько. Серед 

юнаків переміг учень комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 

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

центр "Лідер", вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

№ 1 Іван Ковальчук. 

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 11 по 14 червня у м. Києві проходив командний чемпіонат України                     

з художньої гімнастики. У змаганнях брали участь 54 команди з 20 областей 

України. Кіровоградську область представляли вихованки комунального 

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

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Єлизавета Савенкова та 

Дар’я Савенко і студентки факультету фізичного виховання                                        

ЦДПУ ім. В. Винниченка, вихованки ОКДЮСШ «Ніка» Анастасія 

Волошина, Вікторія Чала, Вікторія Фесюк, Аліна Журба, Анастасія 

Почиваліна та Юлія Левицька. 

За результатами змагань серед команд третьої групи регіонів України 

кропивничанки посіли перше місце у багатоборстві та групових вправах. 

14 червня закінчив роботу перший молодіжний трудовий загін                           

(30 осіб), який  брав участь у громадських роботах з благоустрою міста. 

 

 14 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 13 – літературна подорож «Три дівиці під вікном. За казками 

О.Пушкіна. 220 років від дня народження. Літній табір». 
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Читачі літнього табору знайомились з творчістю письменника, брали 

участь у різноманітних конкурсах, дивились мультфільми. Літературний 

бібліогід представив добірку фактів з життя Олександра Сергійовича 

Пушкіна. Під час заходу бібліотекар читала вголос уривки з казки «Про попа 

й наймита його Балду». Також діти з великим задоволенням переглянули 

мультфільми по казках «Про царя Салтана» та «Про рибака та рибку», легко 

впорались                               із завданнями конкурсу «Уважний читач», в 

якому потрібно було вгадати                        з якого твору запропоновані 

рядки. Підсумувала подорож он-лайн вікторина «Що за чудо ці казки!», під 

час якої читачі виявили неабияку кмітливість;  

№ 8 – палітра розваг «Майбутнє – це ми!» для дітей молодших класів. 

Для маленьких користувачів було проведено екскурсію по бібліотеці. 

Розширити їх кругозір та збагатити знаннями допомогла інтернет – екскурсія 

«Природа нашого краю». Діти залюбки брали участь у вікторині 

«Посміхнемося разом», літературному ігродромі «До якої країни ми 

полинемо на хвилину»  та конкурсі ерудитів «З якої казки вони прийшли?». 

А наприкінці заходу кожна дитина отримала солодкий приз за активну 

участь; 

 № 7 – майстер-клас «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти». 

Діти навчались виготовляти листівки-привітання улюбленому книжковому 

герою, прикрашали їх малюнками, аплікаціями, декоративними елементами. 

 

 15 червня у бібліотеці-філії № 21 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено:  

 акварельну галявину «Слухняний пензлик». Відвідувачі бібліотеки 

дізналися про різноманітні дивовижні техніки малювання. Когось зацікавили 

малюнки на асфальті, когось – техніка пісочної анімації, а найменші                                      

із задоволенням розфарбовували розмальовки. Діти отримали можливість 

весело провести час, а також розвинути свої творчі здібності; 

 казковий диліжанс «Кольори ювілейних казок». Діти не лише змогли 

пригадати твори Ганса Христіана Андерсена, Корнія  Чуковського, Лариси 

Письменної, Даніеля Дефо, Редьярда Кіплінга, але  й мали  змогу 

передивитися уривки з мультиплікаційних екранізацій цих творів та 

ознайомитися                                 з кращими ілюстраціями до них. Всі 

бажаючі мали змогу сфотографуватися                в костюмі казкового героя. 

 

 15 червня в рамках акції «Мистецькі вихідні» відбулася безкоштовна 

піша екскурсія  «Легенди нашого міста». Екскурсовод Кропивницького 

музею музичної культури ім. К. Шимановського Олена Класова закцентувала 

увагу кропивничан та гостей міста на цікавих історичних подіях, які 

відбувалися у нашому місті від початку його створення. 

 

 15 червня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся 

безкоштовний виступ міського професійного духового оркестру, під час 
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якого звучали музичні композиції у сучасному аранжуванні професійних 

музикантів. 

 

 15 червня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся 

безкоштовний показ мультфільму «Як приборкати дракона 3. Прихований 

світ» в рамках реалізації проекту «Кінотеатр під відкритим небом». 

   

          15  червня в ДЮК «Мрія» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено семінар з таеквондо І.Т.Ф.  

 

15  червня відбулось відправлення дітей пільгових категорій за кошти 

міського бюджету в табір «Лісова пісня», розташований в с. Оникієве 

Маловисківського району Кіровоградської області. 

 

15  червня проведено спортивно – розважальне свято  «День батька» за 

участю зразкового колективу «Студія хореографічного мистецтва «Аеліта» 

(Лісопаркова). 

 

16  червня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮКи «Промінь» та «Старт» - таборівка в Чорному лісі 

(Знамянський р-н);  ДЮК «Україна» - баскетбольний турнір серед вихованців 

на спортивному майданчику ЗОШ І-ІІІ ст . № 22; ДЮКи «Мрія» та «Надія» -  

атестація на кольорові пояси таеквондо І.Т.Ф.  

 

З 13 по 16 червня в м. Дніпрі проходив чемпіонат України                                        

зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (вид програми швидкість, 

трудність, багатоборство). У змаганнях брали участь 298 найсильніших 

спортсменів із одинадцяти областей України та м. Києва. Кіровоградську 

область представляли десять 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  серед  юніорів  став Ярослав Ткач. 

Срібним призером на швидкість серед молоді групи «А» став Ніл Плохов,                           

і він був четвертим у багатоборстві. 

Ці два спортсмени завоювали право представляти Україну у складі 

збірної команди на чемпіонаті Світу серед молоді та юніорів, який пройде в                 

м. Арко (Італія) з 22 по 31 серпня 2019 року. 

В командному заліку Кіровоградська область посіла четверте місце на 

швидкість. 

 



6 

 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 
 

16 червня з нагоди свята Святої Трійці священнослужителі 

Кіровоградської єпархії УПЦ відслужили молебень біля поклонного хреста, 

встановленого на місці зруйнованого Свято-Троїцького храму на Фортечних 

валах (вул. Ушакова). У заході брали участь віруючі Свято-Благовіщенського 

храму та релігійних громад УПЦ міста. 

Кількість учасників – до 50 осіб.  
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 10 по 14 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

54 вулицях міста. За результатами рейдів складено 40 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

видано 18 попереджень. 
 

Криміногенна ситуація, діяльність правоохоронних органів 

 

14 червня у Кропивницькому відбулося перше спільне профілактичне 

відпрацювання території міста працівниками поліції разом із депутатами 

міської та районних рад і громадськими активістами. У патрулюванні брав 

участь і секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов. 

Такі рейди стали можливими завдяки налагодженій ефективній 

взаємодії між міською владою та органами Національної поліції. Сили, 

задіяні  у акції, а це майже 60 осіб, пройшли спільний інструктаж на 

майданчику перед приміщенням міського управління поліції, потім 

розділилися на робочі групи і вирушили вулицями міста. Профілактичне 

відпрацювання тривало до півночі. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                             А.БОНДАРЕНКО 

 
 

 

 


