
 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                         15 – 17 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 11 по 16 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1165 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1925 консультацій.  

 

  З 11 по 15 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 52 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 27 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 25 осіб. Направлено 60 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   
 

З 11 по 15 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 60 громадян                       

з питань: усиновлення – 5; опіки та піклування – 9; майнових питань – 14; 

визначення місця проживання дитини – 5; соціально-правового захисту                  

дітей – 21; визначення порядку участі у вихованні дитини – 6. 

Проведено 3 профілактичні рейди, складено 5 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів, піклувальників. Під час рейду 

виявлено 4-х дітей, які потребували соціального  захисту з боку держави, з них 

3-х дітей на час лікування матері влаштовано до КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, одну дитину 

– до  КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня». 

Спеціалісти управління брали участь у 13 судових засіданнях,                         

вибутті 2-х дітей з КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу» до сімей усиновлювачів та засіданні ради з питань 

профілактики правопорушень Регіонального центру  професійної освіти імені 

О.С.Єгорова.  
 

15 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів робочу нараду з питання підготовки 

проєкту «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період до 2030 року». 

В нараді брали участь:  національний експерт проєкту ЄС «Угода мерів – 

схід» в Україні Оксана Кисіль; співавтор проєкту, представник ТОВ «Торговий 

дім «Енергетичні інновації»  Євгеній Новосьолов; керівники та представники 
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виконавчих органів міської ради; керівники та спеціалісти профільних 

підприємств міста. 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 11 по 15 листопада в м. Дніпрі проходив Міжнародний турнір з боксу 

пам’яті майстра спорту Швачки В.В. У турнірі брали участь 135 спортсменів, 

які представляли 12 команд з України, Молдови, Румунії, Білорусі. 

Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Владислав 

Стась і Макар Полтавський завоювали бронзові медалі у своїх вагових 

категоріях. 

 

 15 листопада в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 центральній бібліотеці – презент-хобі «Обдарування та вміння». 

  Цікаву лялькову виставу «Пригоди Їжачка-Хвалька» подарували юні 

актори театру книги «Буратіно» в рамках презент-хоббі читачам бібліотеки. 

Після вистави присутні ділилися своїми враженнями та влаштували фотосесію 

з улюбленими казковими героями; 

 № 5 – день привітань «Будьмо завжди толерантними». 

 Цього дня бібліотекарі провели тестування «Чи толерантні ви до 

оточуючих?» та ознайомили присутніх з трьома міфами про толерантність. 

Вправа «Коло компліментів» навчила дітей доброзичливо вітатися, говорити 

компліменти та зблизила учасників. З огляду літератури «Навчи себе 

толерантності» читачі дізналися, що жити в суспільстві і бути байдужими один 

до одного неможливо. Користувачі зрозуміли важливість толерантної 

поведінки та негативні наслідки агресії, яка завжди веде до самознищення; 

 № 12 – бібліофорсаж «Знай правила дорожнього руху». 

 У формі сюжетно-рольової гри діти знайомилися з  основними  

дорожніми знаками, вчилися  правильно переходити вулицю та дізнавалися, 

на що треба звернути увагу, щоб не стати жертвою дорожньо-транспортної 

пригоди. Закріпити отриману інформацію хлопчики та дівчатка змогли, 

подивившись мультфільм «Безпека на дорозі».  

 

15 листопада в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи                               

з нагоди Міжнародного дня толерантності. В рамках заходу проведено 

превентивні 5-хвилинки «Толерантність – крок до свободи», урок 

толерантності «Толерантність. Це стосується кожного»,  бесіда «Мова жестів 

– мова людей всіх національностей», батьківський всеобуч «Милосердя – 

протидія насильству», акцію толерантності «Світ починається з мене». 
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15-16 листопада в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо – 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста                

Кропивницького»   проведені   заходи:   ігрова  програма  «Будьмо  толерантні»      

(ДЮК «Ровесник»); тактичне  змагання  «Патрульний» (ДЮК «Промінь»); 

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

«Всі ми різні – всі ми рівні» (ДЮК «Гірник»). 

 

16 листопада в КДЮСШ № 3 проведено парний турнір з тенісу 

настільного «Моя родина - моя фортеця», присвячений Всесвітньому дню 

дитини. У змаганнях брали участь 8 сімейних команд, у складі батька і дитини. 

Переможцями турніру стала команда Олександра і Тетяни Солонченків, друге 

місце посіла сім'я Марії та Олександра Мішуровських, бронзовими призерами 

стали Артем і Юрій Лелеки.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також поласували 

солодощами від меценатів. 

 

З 11 по 17 листопада в м. Запоріжжі проходили змагання на Кубок 

України з боксу серед чоловіків, які зібрали 79 найсильніших боксерів України 

із 24-х команд. Учень КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького 

Тимур Балаєв став срібним призером у ваговій категорії до 63 кг. 

 

З 14 по 17 листопада в м. Черкасах проходив Кубок України                                         

з таеквон-до ІТФ серед кадетів, юніорів, дорослих та ветеранів. Змагання 

зібрали 658 учасників з 23-х команд. Представниця КДЮСШ № 2 Міської ради 

міста Кропивницького Владислава Лягаєва серед дорослих зайняла І місце                     

в спарингу та тулі. Її одноклубник Юсіф Ейвазов зайняв  І місце в спарингу 

та  ІІ місце в тулі, а Размік Периханян посів V місце в спарингу. 

Тренує кропивницьких спортсменів Ігор Зюнзя. 

 

З 14 по 17 листопада в м. Львові проходив чемпіонат України                                     

з тхеквондо ВТФ серед ДЮСШ, СДЮШОР та спортивних клубів. У змаганнях 

брали участь біля 1000 учасників із 21-ї області, зокрема 10 вихованців 

КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького. Найкраще у своїх вікових 

та вагових категоріях виступили: Дмитро Калашник, Єгор Мерзляков, Єгор 

Бандуровський - ІІ місце, Альбіна Петруня, Максим Дзензура, Ростислав 

Кравченко, Антон Синюк - ІІІ місце. 

Тренують спортсменів Тетяна Руденко та Геворк Акопян. 

 

16-17 листопада в м. Олександрії проходив чемпіонат області з шахів 

серед юнаків, на якому вдало виступили кропивницькі шахісти. Так, у віковій 
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категорії серед юнаків до 16-ти років звання чемпіона області завоював Іван 

Ковальчук. Серед юнаків до 12-ти років переміг Ярослав Петринський, срібну 

медаль завоював Іван Логвінов. Серед шахістів до 8-ми років друге місце посів 

Максим Сологуб, бронзовим призером став Макар Ковальчук. 

Тренує кропивницьких шахістів Георгій Дубівка. 

 

17 листопада в нічному клубі «Fusion Club» відбулася  розважальна  

програма «Krop Student party» з нагоди Міжнародного дня студента. 

 

        Питання соціально-економічного стану 

                             Ситуація на споживчому ринку 

 

15 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 11 по 15 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

21 вулиці міста. За результатами рейдів складено 11 протоколів про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 59 попереджень. 

Освіта 

 

З 11 по 14 листопада на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 2 

Міської ради міста Кропивницького проходили міські змагання з гандболу 

серед юнаків та дівчат в рамках міського спортивного фестивалю серед 

школярів закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького. 

У першості міста з гандболу брали участь 110 школярів з 7-ми закладів 

загальної середньої освіти міста.  

Серед команд дівчат переможцем стала команда Наукового ліцею. Серед 

юнаків перемогла команда комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання „Калинка”. 

Переможці змагань будуть представляти місто на обласних змаганнях                  

з гандболу наприкінці листопада цього року. 
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15 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» завершився відбірковий етап                      

І (зонального) туру «Учитель року - 2020» у номінації «Початкова освіта».                  

8 конкурсанток демонстрували свою педагогічну майстерність у конкурсних 

випробуваннях: «Тестування», «Методичний експромт» (майстер-клас), 

«Практична робота» (розробка діагностичної роботи з української мови для                       

2-го класу, комбінованої контрольної роботи з математики для 4-го класу, 

тестової роботи з природознавства для 3-го класу за допомогою Google 

форми). За результатами цих конкурсних випробувань до фінального етапу 

пройшли: Ступнікова Анжела (гімназія імені Тараса Шевченка), Росчислав 

Тетяна (НВО № 20), Вишневська Ірина (НВО № 31).  

19 та 20 листопада учасниці конкурсу змагатимуться у конкурсних 

випробуваннях «Проєкт» та «Урок».  

 

15 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа                     

І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр» відбувся І відбірковий етап 

зонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» в номінації 

«Хімія». 

Троє конкурсантів із закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної освіти) міста Кропивницького змагалися в таких 

конкурсних випробуваннях: «Контрольна робота», «Практична робота», 

«Методичний практикум». 

 

15 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» відбувся міський етап 

Всеукраїнських змагань «Cool games» серед школярів закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького. У змаганнях брали участь майже                         

100 школярів з 60-ти освітніх закладів міста. Формат проведення схожий на 

знайомі «веселі старти». Діти розподілені на три вікові категорії: початкова, 

середня та старша школа. 

За результатами змагань буде складена збірна команда школярів,                      

захищатиме місто на обласних та Всеукраїнських змаганнях «Cool games» 

серед школярів. 

 

16 листопада на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 відбулись 

обласні змагання з баскетболу 3х3 серед учнів закладів загальної середньої 

освіти. Місто Кропивницький на змаганнях представляла команда юнаків 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний центр» у складі: Ковтун 

Микита, Кваша Роман, Шевельов Максим, Карбоїнов Іван, Сігалов Олексій, 

Добров Денис та вчитель фізичної культури Олександр Сукачев. 
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За результатами змагань команда НВО № 19 посіла перше місце та 

виборола право на участь у Всеукраїнських змаганнях серед школярів. 
 

16 листопада в приміщенні  Кіровоградської обласної філармонії 

відбулася посвята п’ятикласників у гімназисти комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт». 

З вітальними словами до присутніх звернулася директор навчального 

закладу Галина Война та вручила учням грамоти за перемогу в олімпіадах,                      

які відбулися протягом вересня - жовтня 2019 року. 
 

16 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики.  

В олімпіаді брали участь 46 учнів 8-11-х класів з 11-ти закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького.  
 

16 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та  юнацької творчості  «Сузір’я» відбувся міський етап 

Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу, присвяченого творчості 

Тараса Шевченка. 41 учень з 35-ти закладів загальної середньої освіти міста 

виконував творчі завдання.  
 

17 листопада на базі комунального закладу «Навчально виховне 

об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» відбувся ІІ (міський) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.  

В олімпіаді брали участь 192 учні із 35-ти закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  
 

17 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія”  відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови та літератури.  

В олімпіаді брали участь 28 учнів із 15-ти закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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