
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 06– 08 грудня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

  З 02 по 07 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 987 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2060 консультацій.  

 

  З 02 по 06 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 62 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 31 особа; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 31 особа. Направлено 30 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

  

З 02 по 06 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 52 громадянина з питань: 

усиновлення – 7; опіки та піклування – 12; майнових питань – 13; визначення 

місця проживання дитини – 2; соціально-правового захисту дітей – 14; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 4. 

Проведено профілактичний рейд, складено 5 актів обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, та 3 – у сім'ях опікунів, піклувальників.  

Спеціалісти управління брали участь у 17 судових засіданнях. 

 

06 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність взяття сім'ї під соціальний                 

супровід - 1; про затвердження індивідуальних планів - 1; про встановлення                                         

опіки над малолітньою дитиною  - 1; про надання висновку про можливість 

бути опікуном дитини - 1; про припинення опіки над малолітньою дитиною              

та її майном - 1; про влаштування малолітньої дитини до дитячого будинку               

«Наш дім» - 1; про встановлення опіки над майном малолітньої дитини  - 1; 

про позбавлення батьківських прав -1; про доцільність позбавлення  

батьківських прав  - 1 про реєстрацію народження дитини  в органах                       

РАЦСу  - 1. 

 

06 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела робочу нараду з питань підготовки                           

та проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС. 
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Діалог влади з народом 
 

06 грудня  на “Гарячій лінії міського голови” чергував заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр 

Мосін, який відповів на 12  дзвінків з питань: теплопостачання                                             

у багатоповерхових житлових будинках та можливості встановлення 

автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

 

08 грудня о 13.00 на площі Героїв Майдану проводилася акція “Червоні 

лінії” для Зеленського”з метою привернення уваги громадськості до участі 

Президента України Володимира Зеленського в зустрічі лідерів “нормандської 

четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія). В руках учасники тримали 

державні прапори України, плакат з надписом “Ні капітуляції!” 

Орієнтовна кількість учасників — до 50 осіб. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 06 грудня в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 1 – інформина мудрості «Допоможемо повірити в себе». 

 На захід запросили читачів молодшого шкільного віку з метою 

привернення уваги до життєвих проблем людей, які потребують особливої 

уваги і милосердя та захисту їх гідності, прав та благополуччя; 

 № 5 – конкурс малюнків «Ми знаємо свої права». 

 І місце отримав Ткач Артем (6-й клас) за малюнок «Добра людина, як 

сонечко, всякий біля нього зігріється», де намалював кольорову спектрограму 

з прав людини.   

 Під час конкурсу читачі прослухали огляд літератури з виставки-поради 

«Подорож в країну Права»; 

 № 14 – свято «Я – захисник незалежності України». 

 Читачі здійснили цікаву подорож у дивовижний світ чоловічої сили і 

краси, кмітливості і майстерності. 
 

З 06 по 08  грудня  в  КЗ ”Об’єднання  дитячо - юнацьких клубів                            

за місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького” проведені 

заходи: виховна  година  ”Права  дитини  в  дії” (ДЮК ”Україна”); змагання               

з армліфтингу, таеквондо, таеквон-до ITF ”Сила та здоров’я”                                 

(ДЮКи ”Моноліт”, ”Мрія” та ”Надія”).  

 

З 06 по 08 грудня на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий чемпіонат 

міста Кропивницького з тенісу настільного, присвячений Дню Збройних сил 
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України. Змагання зібрали 57 учасників. Серед жінок І місце посіла Поліна 

Столярчук, ІІ місце – Марія Мішуровська та ІІІ місце – Ірина Донець. Серед 

чоловіків І місце посів Дмитро Чернат, ІІ місце - Ілля Зубалій, ІІІ місце – 

Владислав Зубалій. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами та медалями 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

З 06 по 08 грудня у м. Кривому Розі проходив традиційний турнір                           

з художньої гімнастики «Криворожаночка-2019». Змагання зібрали понад                   

470 учасників, в т.ч. 16 гімнасток від КДЮСШ № 3. Вихованка данної 

спортивної школи Дар’я Савенко посіла І місце, її одноклубниці Марія Алечко 

та Олександра Просандеєва – ІІ місце, а Марія Ігнатова та Єлизавета Вільська 

– ІІІ місце. 

 

07 грудня у м. Кременчуці проходив відкритий кубок Полтавської 

області з таеквон-до ІТФ. Змагання зібрали близько 350 учасників                                        

із 10 команд. Вихованці КДЮСШ № 2 вибороли  5 золотих, 8 срібних                                  

та 4 бронзових нагороди.  

Тренують спортсменів Ігор Зюнзя та Владислава Лягаєва. 

 

07 грудня у м. Черкасах проходив вiдкритий чемпiонат                                                  

з легкоатлетичного двоборства серед юнакiв та дiвчат 2005-2006 р.н. та                      

2007-2008 р.н. Змагання зібрали 250 учасникiв. Вихованці КДЮСШ № 2 

Соколовська Анна та Катана Сергiй посіли ІІ мicця (стрибок у висоту +                          

бiг 60 м та бiг 400 + 200 м відповідно). 

Тренують спортсменів Тетяна Сазоненко та Олена Тесленко. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 06 грудня в рамках реалізації проекту ”Муніципальний патруль”   

проведено рейдове відстеження по вул. Космонавта Попова щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі  продовольчими та непродовольчими товарами.  

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля свіжою рибою, 

домашньою птицею та молочною продукцією ліквідована.    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 02 по 06 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    
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36 вулицях міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 44 попередження. 

 

                      Соціальна політика 

 

06 грудня до бюджету м.Кропивницького надійшли субвенції                                    

з державного бюджету на загальну суму 19 584,0 тис. грн, а саме: на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають 

права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, яка нарахована за грудень 2019 року у сумі  

19 224,6 тис. грн; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг                      

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною", яка нарахована за грудень 2019 року у сумі                                    

359,4 тис. грн. Зазначені виплати у повному обсязі перераховані районним 

управлінням соціального захисту населення, у тому числі: Подільського 

району –  6 656,9 тис. грн, Фортечного району – 12 927,1 тис. грн. 

 

Освіта 
 

06 грудня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа                   

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» з нагоди Дня Забойних сил України 

відбулися спортивні змагання серед учнів 9-11-х класів.  

 

06 грудня з нагоди Дня Збройних сил України в закладах  загальної 

середньої освіти відбулися наступні заходи: урочисті лінійки «Збройні сили – 

міць і гордість України!», «На варті незалежності», «Герої сьогодення»; 

виставки малюнків «Зі святом, захисники!», «Малюнок на фронт», «Збройні 

сили України – наша гордість»; тематичні години спілкування, диспути                          

«Є така професія – Батьківщину захищати», «Збройні сили України», «Історія 

створення Збройних сил України», «Минуле і сьогодення української армії»; 

виставки поробок «Оберіг для військового»; виготовлення подарунків та 

привітання воїнів АТО, вітальний флешмоб «Збройні сили України  –  слава, 

гордість, міць країни!»; конкурсні програми для хлопчиків «Зростаймо 

мужніми», «А ну-мо, хлопці» тощо. 

 

07 грудня на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей" відбувся ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з англійської мови. 

В олімпіаді брали участь 132 учні 8-11-х класів з 32-х закладів загальної 

середньої освіти міста. 
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08 грудня на базі гімназії № 9 відбувся ІІ етап учнівської олімпіади серед 

учнів 9-11-х класів з англійської мови. 

В олімпіаді брали участь 42 учасники з 23-х закладів загальної середньої 

освіти. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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