
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                         08 – 10 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 04 по 09 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1195 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1816 консультацій.  

 

  З 04 по 08 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 43 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 25 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 18 осіб. Направлено 118 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   
 

З 04 по 08 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян                       

з питань: усиновлення – 8; опіки та піклування – 10; майнових питань – 8; 

визначення місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту                  

дітей – 17; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Проведено 3 профілактичні рейди, складено 8 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 4 – у сім'ях опікунів, піклувальників. 

Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та                          

знайомстві потенційних усиновлювачів, опікунів (піклувальників) та батьків-

вихователів з 4 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

07 листопада під головуванням заступника голови районної комісії, 

начальника управління соціального захисту виконавчого комітету                            

Віктора Закаблуковського відбулося засідання районної комісії з питань 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

житлової субсидії   населенню, надання пільг особам, які мають на це право, 

та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому 

ради.  

Розглянуто 80 справ, зокрема щодо призначення: житлової субсидії – 59 

(призначено – 46), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним  особам  – 16 

(призначено – 16),  пільги – 5 (призначено – 5). 
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Діалог влади з народом 

 

08 листопада  міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян 

з особистих питань. На прийом звернулися 14 заявників з питань: 

землеустрою, надання матеріальної допомоги на лікування, виділення 

квартири з більшою житловою площею, прийняття плану забудови вулиць 

Ялинкової та Десятинної, роботи маршрутних таксі та неякісного надання 

послуг з утримання житлового будинку КП «ЖЕО № 4». 

 

08 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.                

На прийом звернувся заявник з питання  реформування медичної галузі. 
 

08 листопада  на «Гарячій лінії міського голови» чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Вергун, який відповів на 7 дзвінків з питань: відновлення теплопостачання                   

в будинках у повному обсязі, грейдерування та ремонту дорожнього покриття. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 06 по 10 листопада у м. Нові Сад (Сербія) проходив чемпіонат Світу 

з гирьового спорту. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» Геннадій 

Тимофєєв виборов дві золоті та одну бронзову нагороди та виконав норматив 

майстра спорту України міжнародного класу.  

 

З 07 по 11 листопада у м. Нітра (Словаччина) проходили міжнародні 

змагання зі стрільби кульової "Олімпійські надії". Змагання зібрали                                  

540 учасників із 38 країн. Вихованець комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» 

Геннадій Тимофєєв серед чоловіків вагової категорії до 78 кг (вага гир 32 кг) 

став чемпіоном світу у вправі «Ривок» (188 підйомів), бронзовим призером                      

у вправі «Поштовх» (106 підйомів) і бронзовим призером за сумою 

двоборства, та виконав норматив майстра спорту України міжнародного 

класу.  

 

08 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – експерт-поради «Книга незвичайна – книга віртуальна». 
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 Юні користувачі під час проведення заходу дізналися про дивовижні 

матеріали та форми, які набували книги у різних країнах. Мандрували світом 

та дивилися на величні споруди під час відео перегляду «Будівлі бібліотек»                        

та «Найгарніші книгозбірні світу». Діти міркували та фантазували над 

проектом «Бібліотека майбутнього»; 

 № 13 – година гумору «Остап Вишня – гуморист з великої літери»                          

з нагоди 130-річчя від дня його народження. 

 Розповідь про життєвий і творчий шлях доповнили огляд книг 

письменника. Присутні, за бажанням, читали вголос «усмішку» Остапа Вишні, 

яка їм найбільше сподобалась. 

 

08-09 листопада в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо – 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста                

Кропивницького» проведені заходи: конкурс читання української                      

поезії   (ДЮК  «Гермес»);   пізнавальна година   «Історія української 

писемності»  (ДЮК  «Скіф»); пізнавальна година  «Граматика рідної мови» 

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

змагання з армліфтингу  «Сила та здоров’я» (ДЮК  «Моноліт»);   вікторина  

«Юний   мовознавець»  (ДЮК  «Ровесник»). 

До Дня української писемності та мови 

 

08 листопада в приміщенні міської ради з нагоди Дня української 

писемності та мови зранку відбувся філологічний квест: цікаві творчі 

завдання, лайфхаки для підвищення мовного рівня. Усім, хто давав правильні 

відповіді, у подарунок діставався путівничок «Кропивницький за три дні». 

Після обіду близько 30 посадовців Міської ради міста Кропивницького 

долучилися до патріотичної акції «Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності». 

А на завершення робочого дня, щоб настрій на вихідних був 

позитивним, кожен працівник міської ради отримав індивідуальне побажання. 

 

08 листопада в закладах освіти міста відбулися заходи, приурочені до 

Дня української писемності та мови: конкурси,  виставки, змагання, а також 

цікаві уроки про скарби рідного слова, тематичні лінійки та класні години. 

Учні мали змогу поринути у багатий світ краси і принад рідної 

української мови. 

 

 08 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 15 – день бібліографії «Краса і сила української мови». 
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 Протягом дня бібліотекарі презентували читачам виставки «Читай 

українське – не пожалкуєш»  та «Мова – це духовна святиня народу». Читачі 

брали участь в грі-вікторині «Неправильно – правильно», познайомились                           

з інформаційною мозаїкою «У пошуках знань: українські словники                                     

і довідники», а також отримали консультації біля систематичного каталогу. 

Для наймолодших користувачів було проведено мовознавчий турнір                           

«Моє багатство – рідна мова», під час якого діти переглянули відео екскурс 

про тернистий шлях рідної мови, складали прислів’я та відгадували загадки; 

 № 11 – день бібліографії «З рідним словом міцніє держава». 

 Емоційне задоволення і корисні знання отримали учасники від 

пізнавальної вікторини «Говоримо правильно», конкурсу «Подорож у слово» 

та настільних бібліографічних ігор «Словотвір» і «Редактор». Діти навчались 

мовного етикету, підбирали українські еквіваленти до іноземних слів та 

відповідні розшифровки до фразеологічних зворотів, виправляли граматичні 

помилки, закінчували відомі прислів'я та афоризми про книгу. Доречним був 

онлайн тест на розмір словникового запасу української мови. Матеріали 

книжкової виставки «Неповторна мелодія рідної мови» впродовж дня 

знайомили відвідувачів бібліотеки із літописами, фольклорними творами, 

книгами класиків української літератури, які демонстрували вагомість рідного 

слова. 

 

        Питання соціально-економічного стану 

                             Ситуація на споживчому ринку 

 

08 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по                                    

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16). 

Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля   не 

здійснювалась. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 04 по 08 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

18 вулицях міста. За результатами рейдів складено 13 протоколів про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 68 попереджень. 
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Освіта 
 

09 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості „Оберіг” відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії.  

В олімпіаді брали участь 104 учні із 39 закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

09 листопада збірна команда дівчат гімназії № 9 брала участь                                    

в обласних змаганнях з баскетболу 3х3 серед учнів закладів загальної 

середньої освіти. За результатами змагань учениці Михайлюк Єлизавета,                    

Будулатій Яна, Ткаченко Аріна та Буксіна Єсенія посіли п’яте 

загальнокомандне місце. 

 

09 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання ліцей - школа –  дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П”  

відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.  

В олімпіаді брали участь 5 учнів 9-11-х класів із 4-х закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького.  

 

10 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” та гімназії № 9 відбувся міський етап                      

ХХ   Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика серед 

учнів початкової  школи  (3-4 класи) та  серед учнів середньої та старшої 

вікової категорії (5-11 класи).  

У конкурсі брали участь 102 учасники, серед яких 32 учні початкової 

школи та 70 учнів основної школи.  

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                       Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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