
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                  29 листопада – 01 грудня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 25 по 30 листопада фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1146 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2046 консультацій.  

 

  З 25 по 29 листопада до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 48 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 35 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 13 осіб. Направлено 72 письмових відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

 

З 25 по 29 листопада на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 53 громадянина                       

з питань: усиновлення – 6; опіки та піклування – 11; майнових питань – 11; 

визначення місця проживання дитини – 5; соціально-правового захисту                  

дітей – 15; визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено профілактичний рейд, складено 7 актів обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих 

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

Спеціалісти управління брали участь в 11 судових засіданнях. 
 

29 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба вручила Почесні грамоти, грамоти та подяки 

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького 5 членам 

громадської організації «Кропивницька міська організація інвалідів «Сила 

Духу» з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

29 листопада начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Віктор Житник провів нараду з керівниками підприємств-перевізників, які 

обслуговують міські автобусні маршрути загального користування міста 

Кропивницького.  

Розглянуті питання: про підвищення рівня безпеки перевезення 

громадян пасажирським транспортом; про дотримання графіків та інтервалів 

руху між транспортними засобами ввечері та розробка графіків руху чергових 

автобусів у вечірній час на автобусних маршрутах загального користування. 
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Діалог влади з народом 

 

29 листопада  на «Гарячій лінії міського голови» чергував секретар 

міської ради Андрій Табалов, який відповів на 9 дзвінків з питань: незаконного 

встановлення гаражів, несанкціонованої виносної торгівлі, зміни схеми руху 

тролейбусного маршруту № 7, тарифу на послугу з централізованого 

опалення, виплати коштів до Дня вчителя.   

 
Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 28 листопада по 02 грудня у  м. Чернівцях проходив чемпіонат 

України з класичного пауерліфтингу серед вихованців ДЮСШ. Вихованка 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

Міської ради міста Кропивницького» Марія Козир у другій віковій групі                

2004-2005 р.н. серед дівчат зайняла ІІ місце, її одноклубниці  Олександра   

Борщ - ІІ місце та Аміна Мелешко - І місце. Серед юнаків Микола Шаповалов 

зайняв І місце, Олександр Постолатій - ІІІ місце у вправі жим лежачи.                                  

В абсолютній першості за формулою ІРF Марія  Козир зайняла ІІ місце, 

Микола Шаповалов - ІІІ місце. Команда КЗ «КДЮСШ № 2» зайняла                                

ІІ командне місце.  

Тренують спортсменів Юлія Кондратенко та В’ячеслав Жуков. 

 

З 28 листопада по 02 грудня у м. Мінську (Білорусь) проходив Кубок 

світу з танквон-до ІТФ. Вихованка комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста Кропивницького»   

Владислава Лягаєва в формальній вправі туль зайняла ІІ місце, в командному 

спарингу - ІІ місце та ІІІ місце в командному тулі, а її одноклубник  Размік 

Периханян зайняв ІІІ місце в особистому спарингу.  

Тренує спортсменів заслужений тренен України Ігор Зюнзя. 

 

29 листопада в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» управлінням 

молоді та спорту спільно з міським центром фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» і відділенням Національного олімпійського комітету України 

в Кіровоградській області проведено спортивно-розважальні заходи для дітей 

з особливими потребами, присвячені Міжнародному дню людей з 

інвалідністю.  

В гості до вихованців відділень інваспорту КДЮСШ № 1 та № 3 завітали 

відомі спортсмени: рекордсмен України, Європи та світу, переможець та 

рекордсмен Дефлімпійських ігор 2017 року (серед спортсменів із вадами 

слуху) Олександр Костик та багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, 
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призер Дефлімпійських ігор 2017 року (серед спортсменів із вадами слуху) 

Сергій Фомін. 

Учасників заходу привітали представник обласного відділення                                   

НОК України Микола Аношкін та директор КДЮСШ № 1 Юрій Жовтенко. 

Потім юні спортсмени з інвалідністю брали участь у різноманітних 

спортивних змаганнях. Всі учасники заходу отримали дипломи управління 

молоді та спорту, «олімпійські» футболки та сувеніри від відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області. 

Після завершення спортивного свята юні спортсмени мали змогу поласувати 

солодощами та поспілкуватися із однолітками за святковим столом. 

 

29  листопада в приміщенні обласного театру ляльок відбувся 

мистецький фестиваль для молоді з інвалідністю «Натхнення без обмежень»,  

присвячений  Міжнародному  дню  людей  з  інвалідністю. 

 

 29 листопада у бібліотеці-філії № 21 міської централізованої 

бібліотечної системи відбувся день бібліографії «Інформаційні лабіринти 

сучасної бібліотеки». 

 Впродовж дня бібліотекарі провели низку заходів в цікавих нових 

формах, присвячених Дню бібліографії: діти брали участь в інформаційному 

брифінгу, бібліографічній грі, тренінгу, медіауроці-моделюванні, під час яких 

удосконалювали набуті знання з бібліографії. 

 

 30 листопада у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої 

бібліотечної системи відбулася віртуальна подорож «Найцікавіші міста 

Європи». 

 Розповідь бібліотекаря супроводжувалась переглядом відео, під час 

якого діти дізналися, що найвідвіданішою країною Європи є Франція,                                      

а найбільш відвідуваним містом – Париж. Місто з найдовшою в Європі назвою 

знаходиться у Великобританії, в Уельсі, а найбільша в світі кількість мостів 

знаходиться не у Венеції, а в німецькому місті Гамбурзі.  

 Всі міста Європи по-своєму цікаві, різноманітні і дивовижні. 

 

З 29  листопада по 01 грудня  в  комунальному  закладі «Об’єднання  

дитячо - юнацьких клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  

Кропивницького» проведені заходи: змагання з армліфтингу «Сила та 

здоров’я» (ДЮК «Моноліт»); виховна година «Насильству ні»                                          

(ДЮКи «Юність» та «Україна»); змагання з армреслінгу «Сила та здоров’я» 

(ДЮК «Мрія»); виховна година «Чисто там, де прибирають»                                      

(ДЮК «Промінь»); змагання з настільних ігор (ДЮК «Гірник»); виставка 



4 
 

«Осінній врожай» (ДЮК «Зоряний»); змагання  з  таеквондо  ITF   «Сила  та  

здоров’я» (ДЮКи  «Мрія» та «Надія»).  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

29 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 25 по 29 листопада спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 22 протоколи про порушення 

статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано                      

37 попереджень. 

Охорона здоров»я 
 

29 листопада у приміщенні КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка 

Міської ради міста Кропивницького» відбулося засідання колегії на тему: 

«Стан надання травматологічної допомоги населенню міста. Дотримання 

стандартів лікування хворих з травматологічною патологією на 

амбулаторному та стаціонарному етапах лікування» за участю начальника 

відділу лікувально-профілактичної допомоги управління, керівників 

лікувально-профілактичних закладів та комунальних некомерційних 

підприємств, міського позаштатного травматолога. 

 

Освіта 
 

29 листопада на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» відбувся захід «День добрих 

справ», присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю.  

Вихованці комунальних закладів «Спеціальна школа № 1» та 

«Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів – дитячий садок» підготували святковий концерт. 

Начальник управління освіти Лариса Костенко відзначила подяками 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького колективи спеціальних 

закладів освіти, грамотами - педагогічних працівників та вручила грошові 

сертифікати на придбання обладнання для даних закладів.  

Дітей спеціальних шкіл пригостили солодощами. 
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30 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія»  відбувся ІІ етап учнівської олімпіади серед 

учнів 4-х класів з математики. 28 четверокласників - переможці шкільних 

етапів олімпіади мали можливість продемонструвати свої здібності, логічне 

мислення та кмітливість у розв’язанні нестандартних математичних завдань. 

 

30 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий 

юнацький центр «Сузір'я» відбувся II (міський) етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання (обслуговуючі та технічні види праці). 

Олімпіада з трудового навчання між дівчатами та хлопцями                                  

9-х та 11-х класів (разом 37 учасників) з 18-ти закладів загальної середньої 

освіти складалась з двох етапів: теоретичного туру (завдання включало  

проєктну підготовку до виконання комплексної роботи відповідно до вимог 

дійсної освітньої програми) та комплексної роботи. Учасникам олімпіади було 

запропоновано спроєктувати та виготовити такі вироби: дівчатам 9-го класу – 

декоративний кухонний рушник, 11-го класу – новорічний чобіток; хлопцям                          

9-го класу – іграшкові меблі (стілець), 11-го класу – іграшкові меблі (стіл).  

 

01 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання  № 35  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр»  

відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

В олімпіаді брали участь 118 учнів 8-11-х класів з 32-х закладів загальної 

середньої освіти міста. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


	Події суспільно-політичного життя
	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
	Освіта



