
 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

          за 11–14 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

12 жовтня з 10.00 до 17.00 на території парку “Козачий острів” за 

ініціативи депутата Міської ради міста Кропивницького Олександра Цертія 

проведені заходи до Дня захисника України. У програмі – нагородження 

учасників бойових дій, конкурси, розважальні змагання, майстер-класи, 

розваги для дітей та дорослих. У заходах взяли участь депутати міської ради 

Олександр Цертій, Юрій Гребенчук, Роман Колісниченко, Роман Розгачов, 

Дмитро Терзов.  

Орієнтовна кількість учасників – 1000 осіб.  

                                                                   

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
        З 07 жовтня по 12 жовтня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 1098 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 2180 консультацій. 

        З 07 жовтня по 11 жовтня на особистому прийомі у начальника 

управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького було 43 громадянина з питань: усиновлення – 5; 

опіки та піклування – 6; майнових питань - 10; визначення місця проживання 

– 6; соціально-правового захисту дітей – 11; визначення порядку участі у 

вихованні – 5. 

        Проведено профілактичний рейд, у ході якого складено 3 акти 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів, піклувальників. 

        Спеціалісти управління приймали участь у 11 судових засіданнях   

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 4, визначення місця 

проживання – 2, позбавлення батьківських прав – 3, усиновлення - 2); 

знайомстві батьків-вихователів  з 2 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

         З 07 жовтня по 11 жовтня до управління соціальної підтримки 

населення міської ради звернулись 98 осіб: з питання надання матеріальної 
допомоги – 62 особи;   з питання підготовки необхідних документів - 36 осіб. 

Надано 68 письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям та 

установам.                          
   

Діалог влади з народом 
         11 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. 
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На прийом звернувся заявник з питання  виділення додаткових коштів для 

забезпечення лікувальною сумішшю. 

        11 жовтня  на «Гарячій лінії міського голови» чергували начальник 

відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького Микола Рибак та 

його заступник  Сергій  Крейтор.  Посадовці  відповіли  на 2 дзвінка з питань: 

строків виплат заробітної плати та реєстрації працівників ФОПу. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До свят 
        11 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, начальник управління охорони здоров'я міської 

ради Оксана Макарук та голова Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради м. Кропивницького Леонід Лузан, привітали від міської влади з 

Днем захисника України учасників АТО, які знаходяться на лікування у 

відділенні Центральної міської лікарні.  

        Разом із теплими словами подяки, посадовці вручили їм  квіти, 

подарунки та побажали якнайшвидшого одужання. 

        13 жовтня міський голова Андрій Райкович, заступники міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін і 

Андрій Паливода взяли участь в урочистостях з нагоди Дня захисника 

України, які відбулися на майданчику біля пам’ятного знаку Героям 3-го 

окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго в 

парку культури і відпочинку «Ковалівський».  

        Під пісню «Пливе кача» у виконанні військового оркестру, 

кропивничани поклали живі квіти до пам‘ятного знаку і  хвилиною мовчання 

вшанували пам‘ять 202-х бійців з Кіровоградщини, які віддали життя за 

право свого народу жити у вільній країні. 

        Міський голова привітав присутніх зі святом та вручив 

спецпризначенцям заслужені нагороди від міської влади. Подяку міської 

ради та виконавчого комітету м. Кропивницького оголошено  прапорщику 

Сергію Ткаченку, а іменні годинники від очільника міста отримали фельдшер 

військової частини Владислава Плющенко та майор Сергій Шпильовий. 

        По завершенні урочистостей, кропивничани отримали можливість 

оглянути експозицію славетного Музею 3-го окремого полку спеціального 

призначення імені Святослава Хороброго. 

        14 жовтня з нагоди Дня захисника України керівництво  міста спільно з 

членами сімей загиблих поклали квіти на могили загиблих, померлих 

учасників ООС, АТО на всіх кладовищах міста.  

        14 жовтня керівники міста та області, військовослужбовці, ветерани 

АТО та ООС, родини загиблих Героїв, волонтери та громадськість міста  

вшанувати мужніх борців за свободу і незалежність рідної землі та поклади 

квіти до Вічного вогню та Алеї слави на Меморіальному комплексі «Фортечні 

вали». 
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        14 жовтня міський голова Андрій Райкович та заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін взяли 

участь у вшануванні кропивницьких Героїв - учасників російсько-української 

війни та родини загиблих на сході воїнів: поклали квіти до пам’ятної дошки 

Герою України Віктору Чміленку та відзначили Почесними грамотами, 

Подяками міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького та 

іменними годинниками, кращих з кращих військовослужбовців обласного 

центру. 
  

Діяльність політичних партій та громадських організацій 
 11 жовтня з 13.00 до 16.00 на площі Героїв Майдану громадська 

організація “Державницька ініціатива Яроша” проводила акцію “Ні 

капітуляції!”. Під час акції було встановлено намет та роздавалися листівки. 

14 жовтня з 08.00 до 19.00 на території парку “Козачий острів” 

Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної 

творчості спільно з Центром розвитку національних культур “Єдина родина”, 

громадською організацією “Молодіжний центр Кіровоградської області” та 

Радою євроклубів Кіровоградщини проводили обласний відкритий фестиваль 

“Козацькі скарби” (квест “У пошуках козацьких скарбів”, тематичні майстер-

класи, інтерактивний воркшоп, фотозони та розважальні станції, козацький 

куліш та козацькі вишколи) з нагоди відзначення Дня захисника України та 

Дня Українського козацтва.   .  

Орієнтовна кількість учасників – 1500 осіб. 

14 жовтня з 11.00 до 18.00 на території парку “Козачий острів” 

громадська організація “Буковинська агенція регіонального розвитку” 

проводила захід “Євробус” з метою продемонструвати переваги та недоліки 

Угоди про асоціацію з Європейським союзом, укладеної з країнами Східного 

партнерства  - Україною та Молдовою.  

Орієнтовна кількість учасників – 300 осіб. 

14 жовтня з 20.00 до 21.30 на площі Героїв Майдану Національна 

спілка композиторів України проводила музично-театральне дійство 

“Українська пісня на весь світ”, з нагоди 100-річчя культурної дипломатії в 

Україні, що ознаменувалося заснуванням Української Республіканської 

капели Олександра Кошиця та їх світового турне.  

Орієнтовна кількість учасників – 1000 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        11 жовтня на базі комунального закладу «Ліцей «Сокіл» відбулися 

міські патріотичні локації «Козацькі розваги». Змагалися учні закладів освіти 

міста, на базі яких працюють гуртки національно-патріотичного виховання. 

Учасники заходу привітали ветеранів АТО та воїнів афганців.  

        11 жовтня в ДЮК «Зоряний» комунального закладу «Об’єднання  

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 
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Кропивницького» проведена розважальна програма «День українського 

козацтва». 

        11 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста були проведені заходи з нагоди Дня українського козацтва та 

Дня захисника України: конкурс «І оживає дух козацький», змагання на 

кращого джуру «Ми – козацького роду», година козацьких традицій «Будьмо 

достойні козацького роду», козацький ринг «Хай живе козацька слава, хай 

живе козацький дух», історична розвідка «Від «володарів степу» до 

«кіборгів», козацька вечірка «Ми – щит і меч твій, Україно», козацькі забави,  

конкурси, тематичні вікторини.   

        12 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: майстер – клас «Подарунок для тата» (ДЮК «Гірник»); 

змагання з таеквондо ITF «Сила та здоров’я» (ДЮК «Мрія»); змагання                              

з армреслінгу «Сила та здоров’я» (ДЮК «Моноліт»); майстер – клас                

«Листівка для захисників держави» (ДЮК «Скіф»); пізнавальна година   

«Період Хмельниччини в історії України (ДЮК «Україна»); змагання                          

з тайського боксу  та  армреслінгу «Сила та здоров’я» (ДЮК «Україна»); 

        12 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького з нагоди Дня українського козацтва та Дня 

захисника України були проведені заходи: День інформації «Ми нащадки 

запорожців» та бібліокешинг «Джури ХХІ століття». 

       12 жовтня в бібліотеці-філії № 11 міської централізованої бібліотечної 

системи міста проведена екстремальна вечірка «Відважні шукачі». 

 Працівники Центральної міської бібліотеки для дітей влаштували своїм 

відвідувачам екстремальну вечірку «Відважні шукачі». Програма вечірки 

була насичена інтелектуальними запитаннями, логічними ребусами, цікавими 

іграми і, звичайно, пошуком «скарбу». Захопливими для учасників були 

конкурси «Ти мені, я тобі», «Чехарда», «Краще, швидше, точніше», під час 

яких діти проявили свої вміння та навички пошуку інформації, набуті під час 

інформаційно-бібліографічних уроків. На завершення екстремальної вечірки 

всіх дітей було нагороджено солодощами.  

        13 жовтня в ДЮК «Мрія» комунального закладу «Об’єднання  дитячо - 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведена ігрова розважальна програма «День українського козацтва». На 

полігоні «Ласка» - інтерактивна гра «Інший» для учнівської та студентської 

молоді. 

        13 жовтня у бібліотеці - філії № 5 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулися святкові заходи «Кущівські 

таланти» з презентацією фотоекспозиції «Втрачені святині». Експозиція 

розповідає про минуле і сьогодення семи старовинних храмів міста. 

Бібліотекарі знайомили бажаючих з минулим мікрорайону Кущівка та 

наголошували, що цікаві подробиці з його історії можна знайти у фонді 
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бібліотеки. Присутні охоче прийняли участь у краєзнавчій вікторині 

«Історична спадщина». Переможці вікторини отримали солодкі подарунки. 

   

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 11 жовтня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, міського управління 

Держпродспоживслужби, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, міської дружини, представників поліції проведено рейдове 

відстеження території по вул. Короленка, вул. Добровольського з питання 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.  

Під час рейду несанкціонована торгівля плодоовочевою продукцією, 

олією, городиною частково призупинена.   

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої 

інспекції складено 3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, за торгівлю з рук у невстановленому місці 

працівником поліції складено 1 протокол за статтею 160 Кодексу та  

протокол за статтею 164 – порушення порядку провадження господарської 

діяльності. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці,   

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків.  Торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на 

територію ринку «Новомиколаївські торгові ряди». 

        12 жовтня у селищі Новому проведено «Покровський ярмарок» з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів, сільськогосподарської 

продукції, у якому взяли участь 15 суб'єктів господарювання міста. 

 

Житлово-комунальна сфера 

        З 07 жовтня по 11 жовтня працівниками спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького в ході щоденних перевірок та 

інспектувань території міста обстежено 68 вулиць; складено 59 протоколів; 

видано                            42 попередження. 

 
 
 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                      Альвіна БОНДАРЕНКО 
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