
  
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                02-04 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях   

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 З 29 липня по 02 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 132 особи з питань: надання матеріальної допомоги - 79 осіб                                

за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги - 53 особи. Направлено 100 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 
З 29 липня  по 02 серпня на особистому прийомі у начальника 

управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей було 49 

громадян з питань: усиновлення – 7; опіки та пілування – 10; майнових 

питань – 7; визначення місця проживання – 7; соціально-правового захисту 

дітей – 12; визначення порядку участі у вихованні – 6. 

Проведено 2 профілактичні рейди, складено 6 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах,   3 – у сім'ях опікунів (піклувальників), 1 – у 

кандидатів в усиновлювачі. 
Спеціалісти управління брали участь у 11 судових засіданнях.  

 

02 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник управління капітального 

будівництва Сергій Білокінь проінспектували перебіг реконструкції «Арки»                 

та якість виконання робіт. 

Триває заміна каналізаційного колектора. Нові сучасні та надійні 
пластикові труби вкладають, засипають піском і для ущільнення  заливають 

водою, потім утрамбовують віброплитою, аби покриття було максимальної 
щільності та роблять зворотну засипку землі. 

Працюють і над самою конструкцією «Арки». Її фасад з боку 

Новомиколаївки вже облицювали шлакоблоками. Тепер будівельники 

готуються бетонувати верхню частину зведеного порталу. Портал з боку 

заводу «Ельворті» вже теж почали викладати шлакоблоком. Облаштовують і 
отвір між арками – його закладають бутом. 

 

Діалог влади з народом 

 02 серпня  на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрій 

Паливода, який відповів на 5  дзвінків з питань: ліквідації несанкціонованої 
виносної торгівлі, заборони виступів у місті цирків з тваринами.  



2 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 01 по 04 серпня в м. Первомайську проходив ІІІ тур чемпіонату 

України з велоспорту в гонці критеріум і парній гонці та всеукраїнські 
змагання з велосипедного спорту на шосе. Велоперегони зібрали загалом                   

135 учасників із 21 команди. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького Володимир Микитюк і Євген Тесцов завоювали звання 

чемпіонів України в парній гонці серед юнаків, Катерина Воротіленко стала 

срібною призеркою, Владислава Ладик посіла третє місце. В гонці критеріум 

Володимир Микитюк посів найвищу сходинку п’єдесталу чемпіонату 

України, Катерина Воротіленко стала другою, Євген Тесцов виборов бронзу. 

У груповій гонці всеукраїнських змагань із велоспорту Володимир 

Микитюк і Катерина Воротіленко стали срібними призерами. 
 

З 02 по 04 серпня в м. Імст (Австрія) відбувся третій заключний етап 

Європейського молодіжного Кубку зі скелелазіння за програмою швидкість 

«формат Рекорд». У змаганнях брали участь 474 найсильніші скелелази із                  
19 країн Європи, в тому числі збірна команда України у складі 25 атлетів. 

Наше місто й область представляв вихованець КДЮСШ № 1 Міської ради 

міста Кропивницького, обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді та ФСТ «Динамо» Ярослав Ткач. 

За результатами змагань на швидкість у групі юніорів Ярослав Ткач 

завоював золоту медаль третього етапу і став переможцем Європейського 

молодіжного Кубку зі скелелазіння 2019 року за підсумками всіх етапів.                     

На честь звитяги кропивницького скелелаза в австрійських Альпах двічі 
підіймався Державний Прапор України та лунав Гімн нашої держави. Крім 

Ярослава, спортсмени збірної команди України вибороли ще три золоті та дві 
срібні нагороди. 

Готував кропивницького спортсмена до змагань Микола Побережець. 

 

02-03 серпня в м. Знам’янці Кіровоградської області проводилися 

Всеукраїнські змагання з велоспорту на шосе, присвячені Дню міста. 

Учасниками велоперегонів стали 104 спортсмени із 12 команд. Вихованка 

КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Анастасія Прочухан 

завоювала срібну медаль у груповій гонці серед дівчат. 

 

 03 серпня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького було проведено захід «Європа: зблизька і 
здалека «Book-вояж». 

 Бібліотекарі презентували виставку-інсталяцію «Європейський 

простір», на якій були представлені видання з народознавства, географії, 
універсальна література довідкового змісту, а також література, що розкриває 
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досвід різних країн та прогнозує шляхи розвитку для України у 

Європейському Союзі. Особливу увагу привернуло альбомне видання 

«Україна/Ukraine», яке допомагає прослідкувати спільне минуле і майбутнє 

нашої держави та Європи. На виставці була представлена література, в якій 

розповідається про цікаві місця країн, що належать до Європейського союзу. 

 

 03 серпня відбулася піша екскурсія «Легенди нашого міста».                                 

На слухачів екскурсії чекала цікава історія нової вулиці в екскурсійному 

маршруті – Преображенської. Багато захоплюючих фактів та легенд почули 

містяни від екскурсовода Олени Классової, яка готувала протягом року 

історичні матеріали.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 
 04 серпня  представники Кропивницької міської організації політичної 
партії “Ліва опозиція” провели покладання квітів та вшанували пам'ять 

загиблих захисників міста від нацистських загарбників біля пам'ятного знака 

по вул. Глінки. Кількість учасників – до 20 осіб. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 29 липня по 02 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської 
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 36 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

видано 25 попереджень. 

 

 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу                         Ірина ШТАДЧЕНКО 

 
 

 


