ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 – 22 вересня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 16 по 20 вересня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 945 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2108 консультацій.
З 16 по 20 вересня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 115 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 76 осіб
за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 39 осіб. Направлено 365 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 16 по 20 вересня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 57 громадян
з питань: усиновлення – 5; опіки та пілування – 12; майнових питань – 8;
визначення місця проживання дитини – 7; соціально-правового захисту
дітей – 14; визначення порядку участі у вихованні дитини – 5; позбавлення
батьківських прав - 6.
Проведено 2 профілактичні рейди, складено 5 актів обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та
у 2-х знайомствах кандидатів в усиновлювачі з дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування.
Діалог влади з народом
20 вересня у приміщенні виконавчого комітету Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради відбувся День відкритих дверей «Питаєте –
відповідаємо».
На особистий прийом до голови районної у місті ради Олександра
Кришка звернулися 5 осіб з питання призначення житлової субсидії, 3 особи
з питання опіки та піклування над повнолітніми особами та 3
особи - з питання призначення їх присяжними в Кіровський районний суд
міста Кіровограда.
З усіх питань були надані вичерпні консультації.
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Події суспільно-політичного життя
Діяльність політичних партій та виборчих блоків
20 вересня з 10.00 до 11.30 по вул. Бобринецький шлях (кільцева
розв'язка на в'їзді до міста Кропивницького) громадська спілка
“Всеукраїнська Аграрна Рада” проводила мітинг з метою “висловлення
громадської
позиції
щодо
неприйнятності
обігу
земель
сільськогосподарського призначення за участі іноземців”.
22 вересня з 11.00 до 11.30 на території меморіального комплексу
“Фортечні вали” Кропивницька міська організація політичної партії “Ліва
опозиція” проводила покладання квітів і мітинг з нагоди Дня партизанської
слави. Під час заходу використовувались прапори з символікою організації,
в руках учасники тримали портрети учасників Другої світової війни.
Орієнтовна кількість учасників – 30 осіб.
22 вересня з 12.00 до 15.00 на території НВО “Загальноосвітній
навчальний заклад І – ІІІ ступенів № 15 – дитячий юнацький центр “Явір”
(вул. Казанська, 13) депутат Міської ради міста Кропивницького
Дмитро Терзов проводив святкові заходи з нагоди Дня міста. На заході також
був присутній депутат міської ради Олександр Цертій.
Орієнтовна кількість учасників – 300 осіб.
Діяльність громадських організацій
20 вересня з 11.00 до 12.30 у сквері «Центральний» Кіровоградське
обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” проводила тестування місцевих
жителів на ВІЛ з метою привернення уваги містян до протидії епідемії ВІЛ.
Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб.
21 вересня з 09.00 до 19.00 компанія “Профі-Центр” проводила акцію
з метою визначення рівня володіння містянами англійською мовою. Для
організації тестування був встановлений намет по вул. Дворцовій.
21 вересня з 08.00 до 16.00 на території парку культури та відпочинку
“Ковалівський” громадські організації “Серця матерів та ветеранів війни
Кропивницького”, “Мобільна волонтерська група” проводили благодійний
ярмарок та презентацію музею з нагоди Дня міста.
21 серпня учасники Центру розвитку національних культур “Єдина
родина” брали участь у фестивалі “Фольк Феєрія”, який проходив з нагоди
Дня міста у парку культури та відпочинку “Ковалівський”.
Народний ансамбль циганської пісні і танцю “Ягорі”, представники
об’єднання поляків “Полонія” імені Кароля Шимановського, спілки вірмен
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України в Кіровоградській області, Кіровоградського обласного німецького
культурного центру “Розвиток”, Кіровоградської обласної громадської
організації “Об’єднання болгар “Нашите хора” представили національні
музичні композиції, пісні і танці.
21-22 вересня з 09.00 до 20.00 біля приміщення Муніципального бюро
Стрижакова (вул. Дворцова, 25/29) громадська організація “Перспектива
міста” проводила виставку фотографій, присвячену 265-й річниці заснування
міста Кропивницького.
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З 18 по 21 вересня в м. Харкові проходив чемпіонат України
з класичного пауерліфтингу серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали
участь 400 учасників з 23-х областей. Вихованці комунального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста
Кропивницького» показали гарні результати: Марія Козирь в своїй ваговій
категорії в присіданні та в жимі зайняла І місце, в тязі - IV місце, за сумою
усіх вправ - ІІ місце; Аміна Мелешко – у присіданні, жимі та тязі - ІІІ місце,
за сумою усіх вправ посіла
ІІІ місце; Данило Волосянко – у
присіданні - V місце, у жимі - ІІ місце, у тязі - ІІІ місце, за сумою усіх вправ
посів ІІІ місце, Микола Шаповалов –
у присіданні - ІІ
місце, у жимі - V місце, у тязі - IV місце, за сумою усіх вправ посів V місце.
Тренують спортсменів тренер-викладач Юлія Кондратенко та заслужений
тренер України В’ячеслав Жуков.
З 19 по 22 вересня у м. Хмельницькому проходив чемпіонат України
з гирьового спорту. У змаганнях брали участь 172 учасники. Вихованець
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1
Міської ради міста Кропивницького» Геннадій Тимофєєв посів перше місце
серед дорослих та пройшов відбір на чемпіонат світу, який буде проходити
в листопаді у Сербії.
20-21 вересня в спортивному комплексі «Енергоспорт» проходив
відкритий чемпіонат міста з класичного волейболу серед ветеранів.
У змаганнях брали участь 7 команд, з яких три команди з міста
Кропивницького та команди з Болгарії, Львова, Борисполя та м. Києва.
У напруженій боротьбі золоті нагороди вибороли волейболісти команди
«Лікер» з міста Кропивницького. Срібну сходинку п’єдесталу посіли
волейболісти команди «П’ятниця». Бронзовими призерами стали
волейболісти команди міста Львова.
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Переможці й призери змагань, а також кращі гравці турніру в різних
номінаціях нагороджені медалями, дипломами управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького та кубками обласної федерації
волейболу.
21-22 вересня у м. Херсоні проходив відкритий міський турнір
з гімнастики художньої “Skifska nadiya”. У змаганнях брали участь
284 гімнастки, в т.ч. 7 вихованок комунального закладу «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького».
Юні грації даної спортивної школи Василиса Медведєва та Катерина
Донченко посіли перші місця, Вікторія Соловйова та Дар’я Шепа – другі, а їх
одноклубниці Аріна Мартинюк та Поліна Корнієнко – стали третіми.
20-21 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 2 – день відкритих дверей «У мандри запрошують книги».
В читальному залі користувачів знайомили з книжковою виставкою
новинок «Знайомтесь! Надходження видань за програмою «Українська
книга», на абонементі працювала виставка-рекомендація «Читацька
естафета», читачі самі наповнювали її своїми улюбленими книгами.
Продовжувала діяти книжкові виставки «Наше місто - наша гордість», «Мій
рідний край, моя земля», де демонструвалися найцікавіші надходження
літератури. Протягом усього дня проводилися індивідуальні консультації
з питань користування електронним каталогом та бібліографічними базами
даних бібліотеки;
№ 19 – день відкритих дверей «Бібліотека запрошує на побачення».
Читачі книгозбірні обирали найкращі місця улюбленого міста для
відпочинку всією родиною. Серед найпопулярніших куточків – дендропарк,
дитячий розважальний комплекс Crazy Land, кінотеатр «Портал», обласний
академічний театр ляльок, кінно-спортивний комплекс «Княжий двір»,
міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO.
20-21 вересня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені
заходи: ДЮК «Скіф» – пізнавальна година «Кропивницький на долоні»;
ДЮК «Моноліт» - змагання з армреслінгу «Сила та здоров’я»;
ДЮКи «Гермес» та «Чайка» - розважально – ігрова програма «Ювілей
рідного міста»; ДЮК «Надія» - пізнавально – виховний захід «Історія героїні
підпілля
Олени Бур’янової».

5

Конфесії та міжконфесійні стосунки
22 вересня у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці
м. Кропивницького (УПЦ) відбулися урочистості з нагоди п’ятої річниці
освячення храму. До цього дня також було приурочене освячення нової
іконописі, яку робили знамениті майстри вже кілька років, і роботи над якою
завершилися незадовго до святкування річниці. Перед початком літургії
архіпастирі звершили чин освячення храмових ікон. Після закінчення заходу
проводилася хресна хода навколо храму та пам’ятника «Ангел-Хранитель».
Також всім присутнім була запропонована святкова благодійна трапеза.
Орієнтовна кількість учасників – 300 осіб.
До Дня міста Кропивницького
21 вересня відбулися святкові заходи з нагоди 265-ї річниці заснування
міста Кропивницького.
Ранок розпочався з легкоатлетичного та велопробігів, які фінішували
на площі перед будинком міської ради, де відбулась святкова руханка.
Після цього на площі зустрілися колони 2-х районів – Подільського та
Фортечного і відбулося урочисте відкриття свята, на якому були присутні
керівники обласної державної адміністрації, обласної ради, підприємств,
установ, організацій міста, Почесні громадяни міста, депутати місцевих рад,
представники громадськості та засобів масової інформації. Міський голова
Андрій Райкович вручив атрибути Почесного громадянина міста родині
Володимира Панченка, відзнаки міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького кращим представникам підприємств, установ та
організацій міста. Після закінчення урочистої частини відбулося частування
кропивничан та гостей міста святковим пирогом. А потім усі мали
можливість зробити фото на пам»ять біля святкової інсталяції з 265-ти
різнокольорових кульок та освідчитися в любові рідному місту.
На площі Героїв Майдану проходила виставка ретро автомобілів,
мотоциклів та сільськогосподарської техніки, яка виготовлялась на
підприємстві «Ельворті». Також була представлена різноманітна пожежна
техніка.
По вулицій Дворцовій свої таланти демонстрували студенти закладів
вищої та професійно-технічної майстерності, давали майстер-класи учні
закладів середньої освіти, представляли свої досягнення підприємства
нашого міста.
В цей день день відбувалися різноманітні презентації, концерти,
виставки, дитяче свято «Солодка планета» від ТОВ «Вересень плюс»,
фестивалі: «СМАК ФЕСТ», «КУЛЕБА ФЕСТ», «ЄДИНА РОДИНА», брейкдансу та хіп-хопу, гастро-батл «Кропивницька плачинда». У «СМАК ФЕСТІ»

6

презентували свою продукцію 42 учасники - вітчизняні виробники сиру,
вина, м»яса, хліба, молока, меду та солодощів. У фестивалі “Кава просто
неба” брали участь 14 суб»єктів господарювання міста.
На Козачому острові проходив фестиваль вуличної їжі та ДогФест
«Смачна кісточка».
Завершилося свято концертом на площі Героїв Майдану за участю
молдавського співака Дана Балана.
20 вересня у комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19» проведено
«Олімпійський урок», присвячений Дню міста Кропивницького.
У заході, організованому завдяки співпраці 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, брали участь 850
школярів.
Юні спортсмени змагалися у легкоатлетичному пробізі.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали
сертифікати та цінні подарунки від обласного відділення НОК України.
20-21 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди
Дня міста:
№ 4 – бібліотечні зустрічі на Дворцовій «Літопис мого міста».
Бібліотекарі запрошували юних кропивничан на майстер-клас «Переплетені
паперові сердечка», презентували рекламно-іміджеву продукцію бібліотеки,
розвивали пізнавальний інтерес перехожих до історико-культурної спадщини
рідного міста. Цікаву книжкову виставку про минуле і сьогодення
Кропивницького «Квітни, рідне місто!» було розгорнуто у читальній залі
бібліотеки;
№ 6 – краєзнавча візитка «Рідне місто пізнаю».
Відвідувачі з задоволенням переглянули віртуальну екскурсію «Рідне
місто моє» та брали участь у вікторині «Найкращий знавець визначних місць
Кропивницького». Бібліотекарі провели огляд краєзнавчої літератури
«З любов'ю до рідного міста». А для молодших відвідувачів був
організований конкурс малюнків «Місто моєї мрії»;
№ 21 – ретро-погляд «Коріння – стародавнє, серцем – молоде».
Відвідувачів зацікавили світлини, що розповідають про минуле
Кропивницького і його сьогодення. Бібліотекарі познайомили читачів з
літературою про наше місто;
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центральна бібліотека – ретро-погляд «Коріння – стародавнє, серцем –
молоде», краєзнавчий трамвайчик «Таємниці рідного міста» та вікторина
«Я своє місто добре знаю?»;
№ 1 – день краєзнавства «Є щось святе в словах «Мій рідний край».
Бібліотекарі підготували книжкову виставку «Літературне слово
земляків», краєзнавчу відеохвилинку «Кропивницький з висоти», книжковий
вернісаж «Місто величі і слави, місто звершень та бажань», прес-викладку
«З газетного рядка в історію рідного міста», книжкову викладку «Літературні
новинки письменників-краян» та краєзнавчу хроніку «Їхніми іменами названі
вулиці нашого мікрорайону». Живе і жваве зацікавлення у відвідувачів
бібліотеки викликала стендова презентація «Ювілеї в ювілейний рік»;
№ 11 – ретро-погляд «Коріння – стародавнє, серцем – молоде».
Для читачів бібліотеки оформлена книжкова експозиція «Моє місто –
гордість моя», яка розповідає про найяскравіші епізоди багаторічної історії
міста Кропивницького та його мешканців.
Протягом дня в бібліотеці проходив поетичний конкурс «Краю мій,
оспіваний в віршах». Учасники заходу демонстрували знання під час
краєзнавчої вікторини «Чи знаєте ви своє місто?». А на вулиці Дворцовій юні
та талановиті актори театру книги «Буратіно» вітали рідне місто зі святом.
Три трупи, три вікові категорії підготували три вистави: «Найкращий дім»,
«Казка про книжку» та «Маша і Ведмідь», щоб дарувати радість
наймолодшим мешканцям та гостям міста;
№ 12 – бібліоподорож «Моє місто славне і велике».
Бібліотекарі розповідали юним слухачам легенди про заснування
фортеці та поселень навколо неї, організували відеоподорож по вулицях
рідного міста. Підсумком цікавої подорожі стали краєзнавча вікторина
"Стежками рідного краю" та інтелектуальна гра «Чи знаєш ти своє місто?»;
№ 16 – краєзнавчий слайд-репортаж «Заповідні місця краю».
Для відвідувачів бібліотеки були організовані екскурсії, які
передбачали знайомство з відділами бібліотеки, її послугами,
інформаційними зонами, книжковим фондом, довідковим апаратом. Також
було проведено годину краєзнавства "Люби свій край, поважай свою
історію". А краєзнавчий слайд-репортаж "Заповідні місця краю" доповнив
розповідь бібліотекаря про різноманіття флори та фауни нашої маленької
батьківщини;
№ 16 – флешмоб «Місто читає», день відкритих дверей «Бібліотека
знайома і незнайома» та година краєзнавства «Люби свій край, поважай свою
історію».
Під час заходів читачам було запропоновано переглянути слайдрепортаж про природні та рукотворні шедеври Кіровоградщини «Заповідні
місця краю»;
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№ 18 – віртуальна експедиція «Найкраще місто – Кропивницький!».
Учасники заходу дізнавалися цікаві факти про вулиці, архітектурні
пам’ятки та храми нашого міста, а ще кожен розповідав про свої улюблені
куточки в місті;
№ 8 – краєзнавча панорама «Місто одягнене в славу століть».
Відвідувачі з цікавістю гортали книги Юрія Матівоса, Володимира
Боська та знайомилися з іншою краєзнавчою літературою, підібраною для
виставки «Кропивницький: людина та місто». Ретро – мандрівка «Відкрий
для себе рідне місто» збагатила учасників заходу новими цікавими фактами
з історії малої батьківщини;
№ 15 – день краєзнавця «Рідне місто моє!»
Протягом дня привертали до себе увагу книжкова виставка «Відкрий
для себе рідний край» та викладка літератури з автографами письменників
«Книги з добрих рук». Діти із задоволенням брали участь у краєзнавчій
вікторині-лотереї «Від Єлисаветграда до Кропивницького».
З 20 по 22 вересня у комунальному закладі «Комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького»
проходив відкритий чемпіонат міста з тенісу настільного, присвячений Дню
міста Кропивницького, у якому брали участь 58 спортсменів. В напруженій
боротьбі серед чоловіків звання чемпіона міста виборов Єгор Акімов. Андрій
Чумак на другому місці та Павло Коломієць став третім. Серед жінок
чемпіонкою стала Марія Мішуровська, Анастасія Дуброва на другому місці
та Ірина Донець посіла почесне третє місце.
Переможці й призери нагороджені дипломами та медалями управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
З 20 по 22 вересня на майданчику факультету фізичного виховання
ЦДПУ ім. В. Винниченка проходив відкритий чемпіонат КЗ «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького»
з волейболу пляжного серед чоловіків, присвячений Дню міста
Кропивницького, у якому брали участь 10 команд. Перше місце вибороли
Дмитро Сокуренко та Олександр Фалєєв, другими стали Андрій Муленков та
Максим Мороз, почесне третє місце посіли Микола Онощенко та Владислав
Буряченко.
Переможці й призери нагороджені дипломами управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького.
До Дня партизанської слави
20 вересня з нагоди Дня партизанської слави заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба та
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начальник управління соціальної підтримки населення Юлія Вовк привітали
5-х учасників партизанського руху за місцем їх проживання зі святом,
вручили квіти та матеріальну допомогу по 5,0 тис. грн кожному.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 16 по 20 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
58 вулицях міста. За результатами рейдів складено 49 протоколів про
порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та видано 34 попередження.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Альвіна БОНДАРЕНКО

