
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           22– 24 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

22 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра 
Шамардіна відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 
На засіданні були присутні: депутат міської ради С.Бойко, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосін та 
керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання про врегулювання земельних відносин. 

                                                                  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 18 по 23 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 
послуг було прийнято 1403 звернення від громадян і суб’єктів 
господарювання, надано 2019 консультацій.  

 

  З 18 по 22 листопада до управління соціальної підтримки населення 
звернулись 70 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 33 особи; підготовки необхідних документів для отримання 
матеріальної допомоги – 37 осіб. Направлено 124 письмових відповіді 
депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   
 

З 18 по 22 листопада на особистому прийомі у начальника та 
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 58 громадян                       

з питань: усиновлення – 7; опіки та піклування – 10; майнових питань – 12; 

визначення місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту                  
дітей – 16; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Проведено 2 профілактичних рейди, складено 4 акти обстеження 
житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, та 3 – у сім'ях опікунів, піклувальників.  

Спеціалісти управління брали участь у 20 судових засіданнях та                         
знайомстві       потенційних        усиновлювачів    та    батьків-вихователів       
з  
трьома дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
 



2 

 

 

Діалог влади з народом 

 

22 листопада заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з 
особистих питань.               На прийом звернувся заявник з питання 
презентації книги з історії селища Нового. 

 

22 листопада  на «Гарячій лінії міського голови» чергував заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрій 

Паливода, який відповів на 4 дзвінки з питань ліквідації несанкціонованої 
виносної торгівлі. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

22  листопада   відбувся  фестиваль   української  патріотичної                
пісні  «Моє  ім’я – Україна».   

Переможцями  у  номінації  «солісти-вокалісти» стали: І місце  - Тетяна 
Павлова, ІІ місце – Анастасія Лисун, ІІІ місце – Ольга Полудень та Ілона 
Крицька. 

Переможцями  у  номінації  «вокальні ансамблі малих форм» стали:                     

І місце – тріо «Смайл», ІІ місце – ансамбль «Вікторія». 

Гран-прі отримала Софія Михайленко. 
 

22 листопада в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання           
№ 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» проведено 
«Олімпійський день здоров'я». Захід організовано за співпраці управління 
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення НОК України                       

в Кіровоградській області та адміністрації НВО № 15. 

Розпочалося спортивне свято з пізнавальної лекції. Директор міського 
центру «Спорт для всіх» Микола Аношкін розповів школярам цікаві факти                      

з історії розвитку та проведення олімпійських ігор. Продовжився захід 
спортивними змаганнями: більше 60-ти дітей продемонстрували вправність                    
у рухливих естафетах і відповіли на запитання олімпійської вікторини.  

Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та 
спорту Міської ради міста Кропивницького. Навчальному закладу було 
вручено літературу на олімпійську тематику та спортивний інвентар, а всі 
юні спортсмени отримали сертифікати учасника від обласного відділення 
Національного олімпійського комітету України.  
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23 листопада в м. Черкасах проходив вiдкритий чемпiонат місцевої 
ОСДЮШОР з легкоï атлетики серед юнакiв та дiвчат 2003-2006 р. н. і 
молодших. Змагання зібрали 200 учасників, в т.ч. 13 атлетів КДЮСШ № 2 

Міської ради міста Кропивницького. Вихованка даної спортивної школи 

Ганна Карандукова завоювала золоті медалі в бігу на 60 і 200 м та посіла 
друге мiсце в стрибках у довжину. Її одноклубники також показали гарні 
результати: Валерiя Дмитрашко перемогла в бігу на 60 м з бар’єрами та на 
дистанції                             400 м, а також стала срібною призеркою  в бігу на 
800 м; Вiкторiя Фiалковська перемогла в забігу на 3000 м; Олександра 
Скирда стала першою в потрiйному стрибку; Дмитро Карандуков посів ІІ 
мiсце в бігу на 60 м та став третім на                       200-метрівці; Дiана Чабан 

виборола бронзову медаль у штовханні ядра. 
Тренує кропивницьких спортсменів Олена Тесленко. 
 

З 21 по 23 листопада в приміщенні стрілецького тиру КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького проходив відкритий чемпіонат 
Кіровоградської області зі стрільби кульової серед спортсменів 2000 р. н. і 
молодших. У турнірі брали участь понад  60 учасників з обласного центру та 
селища Петрове, які змагалися  у стрільбі з пневматичного пістолета та 
пневматичної гвинтівки.  

Вихованці КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького 
завоювали 10 золотих, 11 срібних і 9 бронзових нагород. 

 

22-23 листопада в м. Коростені проводився чемпіонат України                                     

з боротьби дзюдо серед спортсменів із вадами слуху. У змаганнях брали 

участь 42 атлети. Учень КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького 
Микола Дубина завоював бронзову медаль у своїй ваговій категорії. 

Тренує кропивницького дзюдоїста Володимир Долгіх. 
 

 23 листопада у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої 
бібліотечної системи міста Кропивницького проведено бібліографічну гру 
«Як знайти…», яка складалася з кількох завдань: бліцтурніру «Відгадайка», 

бібліографічного доміно та квесту «Конверт з секретом» (в енциклопедіях 
потрібно було відшукати відомості про предмет чи явища). 

 

24  листопада   в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо - 

юнацьких клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  
Кропивницького» були проведені  заходи:  інтерактивна гра «Штурм»                               

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

(ДЮК «Моноліт»). 
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З 20 по 25 листопада в м. Будапешті проходив відкритий чемпіонат 
Угорщини зі стрільби кульової. Міжнародні змагання зібрали понад                              
300 учасників із 21-ї країни світу. В стрільбі з пневматичного пістолета        
(вправа ПП-3) вихованець КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького 
Роман Копійка завоював срібну нагороду.  

Тренує спортсмена Ілгам Ібрагімов. 
 

До Дня пам’яті жертв голодоморів 
 

22  листопада в навчальних закладах міста відбулися тематичні заходи                         

з нагоди Дня пам'яті жертв голодомору в Україні: уроки пам’яті «Не згасне 
пам’яті свіча»; загальношкільні лінійки «Трагічні події голодомору                          
1932 – 1933 років в житті українського народу»; виховні години   «Голодомор 
в Україні – геноцид українського народу»,  «Жертви голодоморів та 
політичних репресій», «Всім безвинно полеглим»; уроки історії «Голодомор                                      
1932 – 1933 років»,  «Колосок пам’яті», «Голодомор 1932 – 1933 років: 
Україна пам’ятає»; перегляди документальних та художніх фільми; конкурси 

«Хліб  очима дітей», на кращу листівку (малюнок) «Україна пам’ятає». 

 

 22-23 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої 
бібліотечної системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 7 – день пам῾яті «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни». 

 Була оформлена мінівиставка «Голодомор 1932-33рр» та проведено 
огляд літератури з неї; 
 № 19 – загальноукраїнська хвилина пам῾яті «Запалимо свічку». 

 Бібліотекарі презентували присутнім читачам відеоспогади, тематичні 
книжкові виставки; 

 № 5 – година скорботи «Незгасні свічечки болю». 

Присутні запалили свічку пам’яті та схилили голови у хвилині 
мовчання на знак скорботи про всіх невинно загиблих жертв цієї трагедії. 
Переглянувши книги і періодичні видання, які розповідають про події цих 
трагічних років, молоді користувачі зацікавилися книгою Івана Петренка 
«Відібране життя», яка розповідає про розкуркулення на Кіровоградщині. 
Читачі шукали                                      у розповідях про долі розкуркулених 
знайомі прізвища, знайомі назви сіл, звідки родом їх батьки і діди; 

 № 18 – історичний екскурс «На хресті Голодомору». 

 Бібліотекарі провели екскурс у 1933-й рік та поглибили знання про 
історичну трагедію того часу та її наслідки. Учасники вшанували хвилиною 

мовчання пам’ять про всіх загиблих в ті роки. 
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22, 24  листопада  в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо - 

юнацьких клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  
Кропивницького» проведені заходи: виховна година «Україна пам’ятає  
страшні   роки   голодомору»   (ДЮКи «Скіф», «Україна», Промінь»,  

«Надія»,                  «Старт»); пізнавальна   година «Пам’яті  не   згасне  
свічка» (ДЮКи «Юність», «Мрія»);  виховна година  «Запали   свічку  
пам’яті» (ДЮКи  «Гірник»,  «Зоряний»). 

 23 листопада о 15.30 відбулися жалобна хода від провулку 
Василівського до Фортечних валів та мітинг біля пам’ятного знака «Жертвам 

голодоморів». Учасники заходу поклали колоски пшениці, запалили 

лампадки та приєдналися до всеукраїнської акції “Запали свічку”. Пам»ять 
про жертв голодоморів вшанували хвилиною мовчання. Священнослужителі 
ПЦУ та УГКЦ відслужили панахиду за загиблими.  

В заході брали участь: керівництво області та міста, депутати Міської 
ради міста Кропивницького, представники політичних партій і громадських 
організацій, учасники ООС/АТО, волонтери, духовенство, громадськість 
міста. 

Орієнтовна кількість учасників — 500 осіб.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

22 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку 37/16) 

щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами.    

 Під  час рейду несанкціонована торгівля  не здійснювалась.     
 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 18 по 22 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

27 вулицях міста. За результатами рейдів складено 17 протоколів про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 21 попередження. 

 

Освіта 
 
22 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа                 
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І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» відбувся фінальний етап першого 
(зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» в номінації 
«Хімія» серед педагогів закладів загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної освіти) міста Кропивницького. 

На цьому етапі учасники продемонстрували уміння виконувати 

хімічний експеримент та проводити конкурсний урок. 
Переможцем конкурсу визнано Аліну Мажару - вчителя комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей». 
 

23 листопада на базі комунального закладу Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови. 

В олімпіаді брали участь 38 учнів з 14-ти закладів загальної середньої 
освіти міста. 

 

23 листопада на базі комунального закладу Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» відбувся ІІ етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької мови. 

В олімпіаді брали участь 15 учнів з 2-х закладів загальної середньої 
освіти міста. 
 

24 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 ІІ етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 
В олімпіаді брали участь 115 учнів 7-11-х класів з 29-ти закладів 

загальної середньої освіти міста. 
 

24 листопада на базі комунального закладу “Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з польської мови та літератури. 

В олімпіаді брали участь 8 учнів з 2-х закладів загальної середньої 
освіти міста. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


