
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            25 – 27 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 21 по 26 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1177 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2128 консультацій.  

 

З 21 по 25 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 81 особа з питань: надання матеріальної допомоги - 49 осіб                              

за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 32 особи. Направлено 80 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   
 
З 21 по 25 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 54 громадянина з питань: 

усиновлення – 11; опіки та пілування – 8; майнових питань – 12; визначення 

місця проживання дитини – 4; соціально-правового захисту  дітей – 14; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено 2 профілактичні рейди, складено 4 акти обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 1 – у сім'ях опікунів, піклувальників. 

Спеціалісти управління брали участь у 12 судових засіданнях та                          

провели лекцію з правової тематики для учнів державного закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти «Центральноукраїнський 

професійний будівельний ліцей». 

 

Діалог влади з народом 

 

25 жовтня  на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького Андрій 

Максюта, який відповів на  12 дзвінів з питань: незаконного встановлення 

паркану, дератизації, паління листя, ліквідації незаконної торгівлі, вивезення 

сміття. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 22 по 25 жовтня у м. Вінниці проходив чемпіонат України з кульової 

стрільби серед молоді. У змаганнях брали участь понад 300 спортсменів. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
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школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

показали гарні результати: у вправі ПП-мікс (пневматичний пістолет) 

майстер спорту України Роман Копійка і кандидат у майстри спорту 

Анастасія Юрова вибороли срібні нагороди та в особистому заліку у вправі 

ПП-3 (пневматичний пістолет) Роман Копійка виборов золото. 

24-25 жовтня у м. Кропивницькому проходив чемпіонат України                           

з велосипедного спорту (крос) в груповій та естафетній гонці та відкрита 

першість комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, присвячена пам'яті заслуженого тренера України 

Олександра Заворітнього. Змагання зібрали 240 учасників із 23-х команд. 

Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1» управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

завоювали 7 золотих,                     8 срібних та 2 бронзові нагороди. 

 

24-25 жовтня на базі державного закладу професійної (професійно-

технічної) освіти «Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» 

відбулися міські змагання з тенісу настільного в рамках міського 

спортивного фестивалю школярів закладів загальної середньої освіти. Участь 

у змаганнях брали 44 учні з 11-ти освітніх закладів міста.  

Команди  були  розділені  на  три відбіркові групи. За результатами ігор 

 у групах на другий ігровий день команди грали стикові ігри за коловою 

системо відповідно до зайнятих місць в групах. Переможцями стали 

команди: І місце – комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр»;                

ІІ місце – спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14;                            

ІІІ місце – комунального закладу «Навчально-виховне об"єднання                                     

І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей». 

 

   25-26   жовтня  в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо - 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

були проведені заходи: ДЮК «Ровесник» – пізнавальна година «Пам’ять 

священна»; ДЮК «Мрія» - змагання з таеквондо ITF «Сила та                                         

здоров’я»; ДЮК «Промінь» - військово–прикладні змагання «Тактик»;                 

ДЮК «Старт» - змагання  з  армреслінгу  «Сила  та  здоров’я»;                                     

ДЮК «Моноліт» - змагання  з армліфтингу  «Сила  та  здоров’я»;                                  

ДЮК «Україна» - виховна   година  «Шляхами  подвигу  та  слави». 

 26 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 
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 центральна бібілотека – марафон пам'яті «Все пам'ятає батьківська 

земля: і грім гармат, і визволення день». 

 Бібліотекар розпочала захід з короткої історичної довідки про етапи 

вигнання нацистських окупантів з України. Продовженням марафону став 

документальний фільм «Звільнення України». Продовжили розповідь про ті 

далекі роки бібліотекарі за допомогою матеріалів з краєзнавчих альбомів, 

фотодокументів та книг, що експонувались на виставці «В ті жовтневі 

переможні дні».  Хвилиною мовчання учасники марафону вшанували 

пам’ять загиблих на фронтах Другої світової війни та в зоні АТО/ООС; 

 № 16 – літературна вітальня «Зустрічі без прощань», присвячена 

творчим надбанням письменників-земляків.  

 Під час заходу звучали вірші  Бориса Притули, Ольги Полєвіної, 

Світлани Барабаш, Лариси Кокіної, Антоніни Корінь.  

 

З 26 по 27 жовтня у м. Одесі проходив відкритий турнір з гімнастики 

художньої «Мотиви-2019». У змаганнях брали участь 434 гімнастки, в т.ч.                               

7 вихованок комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3» управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, які завоювали 2 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди. 

 

До Дня автомобіліста і дорожника 

 

 25 жовтня у приміщенні міської ради відбулися урочистості з нагоди 

Дня автомобіліста і дорожника. Кращих працівників автомобільного 

транспорту і дорожного господарства міста з професійним святом вітали 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Олександр Вергун та начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Віктор Житник. 

Разом з теплими словами вітань Олександр Вергун виконав почесну 

місію і нагородив кращих працівників галузі відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького. 

З нагоди свята музичні вітання присутнім дарували: учениця дитячої 

школи мистецтв міста Кропивницького, талановита віолончелістка, учасниця 

телевізійного проекту «Круче всех», переможниця всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів Аїда Боженко; творчий тандем Віталія і Володимира 

Волошенків та викладач музичної школи № 1 ім. Генріха Нейгауза, лауреат 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів Вікторія Делестьянова. 
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        Питання соціально-економічного стану 

                             Ситуація на споживчому ринку 

 

24 жовтня   на розі вулиць Великої Перспективної та Преображенської 

розпочалася святкова торгівля з нагоди Хелоувіну, яка триватиме до                             

01 листопада. Мешканцям та гостям міста пропонується сувенірна продукція, 

солодощі та маскардні костюми до свята.  

 

  26 жовтня у селищі Гірничому  проведено святкову торгівлю з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів,  присвячену 55-річчю 

заснування мікрорайону. У святковій торгівлі брали участь 14 суб'єктів 

господарювання міста. 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 21 по 25 жовтня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

71 вулиці міста. За результатами рейдів складено 64 протоколи про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано                              21 попередження.  

 

Місто отримало номінації на газ, і 26 жовтня з 8.00 ранку газовики 

разом із працівниками комунального підприємства «Теплоенергетик» 

розпломбували всі котельні міста та селища Нового, і розпочався запуск 

котельного парку. В першу чергу традиційно теплопостачанням будуть 

забезпечені соціальні заклади. З 28 жовтня місто повинне увійти в сталий 

ритм теплозабезпечення. 

 

Охорона здоров»я 

 

25 жовтня в актовому залі дитячої міської поліклініки під 

головуванням начальника управління охорони здоров»я Оксани Макарук 

відбулося засідання колегії управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуті питання: про підсумки роботи закладів охорони здоров'я 

міста за 9 місяців 2019 року; про стан роботи зі зверненнями громадян. 

 В заході брали участь: головні лікарі лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста, заступники головних лікарів з медичної 

частини, завідуючі поліклініками, амбулаторіями загальної практики-сімейної 

медицини, міські позаштатні фахівці управління охорони здоров'я. 
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Освіта 

 

25 жовтня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 

"Вогник" ім. В.О. Сухомлинського комбінованого типу спеціаліст відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького Оксана Борщенко провела нараду з керівниками 

закладів дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про організацію роботи закладів дошкільної освіти 

у зимовий період; про дотримання повітряно-теплового режиму; про 

впровадження системи НАССР в роботу закладів дошкільної освіти;                             

про функціонування сайтів закладів дошкільної освіти; про роботу з 

батьками щодо попередження конфліктних ситуацій та скарг. 

 

25 жовтня  в закладах позашкільної освіти міста з нагоди  відзначення 

75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України та 82-х роковин 

Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років проведено 

різноманітні тематичні заходи, а саме: виховні години, уроки історії, лекторії, 

засідання гуртків. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 


