
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 13– 15 грудня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

  З 09 по 14 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1216  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2138 консультацій.  

 

  З 09 по 13 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 215 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 127 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 88 осіб. Направлено 72 письмових відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 

З 09 по 13 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян з питань: 

усиновлення – 6; опіки та піклування – 7; майнових питань – 16; визначення 

місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту дітей – 16; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено профілактичний рейд, складено акт обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, та  1 – у сім'ях опікунів, піклувальників.  

Спеціалісти управління брали участь у 13 судових засіданнях та 

знайомстві батьків-вихователів з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. 

 

13 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

спільної робочої групи з підготовки проєкту рішення про добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади до Кропивницької 

міської територіальної громади Кіровоградської області. 

В засіданні брали участь члени спільної робочої групи, керівники 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, Сергій Денисенко -

Новенський селищний голова, Ірина Огаль -  секретар Новенської селищної 

ради, депутати Новенської селищної ради, члени ініціативної групи мешканців 

смт Нового. 

 

13 грудня відбулося позачергове пленарне засідання тридцятої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року                     

№ 139 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік». 
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Діалог влади з народом 

 

13 грудня  на «Гарячій лінії міського голови» чергував 

начальник управління розвитку транспорту та зв’язку Віктор Житник, який 

відповів на 6 дзвінків з питань: затверджених графіків та схем руху 

маршрутних таксі, облаштування зупинок громадського транспорту, тарифів 

на проїзд у міському громадському транспорті.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

13-14 грудня у м. Черкасах проходили Всеукраïнськi змагання з легкоï 

атлетики «Меморiал Героя Радянського Союзу, професора Тканка О.В.». 

Змагання зібрали 300 учасникiв. Вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» посіли призові місця: у бiгу на 50 метрiв Константiнова 

Даша - ІІІ мiсце, Борса Руслана - ІІ мiсце, Царенко Евген - ІІ мiсце, Пархоменко 

Вiталiй - ІІІ мiсце, у бiгу на 1000 метрiв Грицик Вiкторiя - ІІІ мiсце, у стрибках 

у висоту Сухотенко Валерiя - ІІ мiсце. 

Тренують спортсменів Тетяна Сазоненко та Віталій Пархоменко. 

 

              13-14  грудня  в  КЗ «Об’єднання  дитячо - юнацьких клубів за  місцем  

проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведені  заходи: 

змагання   з  таеквондо  «Сила  та  здоров’я» (ДЮК «Надія»), виховна година 

«Біль Чорнобиля» (ДЮК «Гермес»), виховна година «Пам’ятай трагедію 

Чорнобиля» (ДЮК «Скіф»); змагання з  таеквондо ITF  «Сила  та  здоров’я» 

(ДЮК «Мрія»). 

 

14 грудня у м. Кам’янському проходив відкритий чемпіонат                            

ДЮСШ № 1 з тхеквондо ВТФ серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів 

та юніорів. Змагання зібрали близько 160 учасників. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради 

міста Кропивницького» посіли призові місця: Петруня Альбина - ІІІ місце                      

в пумсе та І місце в керугі, Кравченко Ростислав - ІІ місце в керугі, Дьяков 

Максим - ІІІ місце в керугі, Робочий Олександр - ІІ місце в керугі, Болюк 

Андрій - ІІІ місце в керугі та Кондратюк Іван - ІІІ місце в керугі.  

Тренує спортсменів Геворк Акопян. 

 

14 грудня в спортивному клубі «Зірка» проходив чемпіонат ОКДЮСШ 

«Ніка» з художньої гімнастики. Змагання зібрали 200 учасниць. Гімнастки 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

Міської ради міста Кропивницького» завоювали 23 золотих, 16 срібних                    

та 8 бронзових нагород. 
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 13-14 грудня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 12 – юридичні пазли «Цікава казка – правова підказка». 

 Діти відповідали на запитання вікторини, здійснили подорож разом                       

з казковими героями по статтях Конвенції ООН про права дитини, розглядали 

в діалозі різні суперечливі ситуації. Наприкінці заходу переглянули 

відеоролик «Казки читай, порушень не допускай». Закріпити почуте мали 

змогу за допомогою викладки літератури «Скарбниця прав дитини»; 

 № 18 – правовий тревел до Дня права «Країною Закону, Права і Моралі». 

 Захід було проведено з метою підвищення загального рівня знань 

користувачів про права людини та, зокрема, дитини; 

 № 19 – святкові ворожіння «Дівка не без щастя, козак не без долі». 

 На святкові ворожіння зібралися лише дівчатка у святкових вишиванках. 

Дуже хотіли дізнатися професії майбутніх хлопців, та різними магічними 

способами намагалися зазирнути у їхні думки − гадали по  квадрату, 

філіжанках, речах та книгах. У повній тиші та при свічках пройшло давнє 

циганське пророцтво на картах. Святкові фанти-побажання, які розвеселили 

дівчат та  подарували їм надії, завершили посиденьки; 

 № 9 – свято читацьких задоволень «Найвищий читацький пілотаж». 

 Під час заходу присутні дізналися, що загалом книгозбірню відвідують 

півтори тисячі користувачів. Упродовж року працівники слідкують, хто бере 

найбільше книг, бере активну участь в житті бібліотеки, співпрацює                                      

з бібліотечним колективом.  

 Нагороди отримали юні читачі – переможці у номінаціях: 

«Найвідповідальніший читач» - Костенко Тамара Миколаївна (60+ років), 

«Гідний пошани» – Недлінський Станіслав Прокопович (84 роки), «Прорив 

року» – Багрій Кароліна ( 9 років), «Юний книголюб» - Магльований Максим 

(5 років); 

 № 18 - церемонія нагородження кращих читачів «БібліоОскар». 

 Бібліотекарі зробили свято для тих, хто протягом року ставив рекорди                

у кількості прочитаних книг, допомагав у проведенні різних заходів і 

найбільше відвідував всією родиною бібліотеку. Особливо відмітили творчі 

майстер-класи учасників арт-студії «101 хобі-Т» (керівник – Галина Суржок), 

які збирають талановиті родини.  

 Нагороджено 14 родин у номінаціях: «Вірний читач бібліотеки» – 

Галина Чорна, «Активно читаючі діти» – сім’я Хорольських, «Книжковий 

гурман» – родина Садовнікових, «Помічники бібліотеки» – сім’я Колових, 

«Вірні друзі бібліотеки» – родина Дейкун, «Активні читачі і книжкові 

спонсори бібліотеки» – сім’я Соменків, «Активна читачка і щедрий 

дарувальник книг» Марія Варакута, «Наполегливі і відповідальні» – сім’я 

Українець-Котлярових, «Активні й креативні» – сім’я Галли, «Азартний 

читач» – родина Швидків. У номінації «Золоті ручки» нагороджено Стасюк 

Христину і Зінченко Таню. У номінаціях «Вірний партнер бібліотеки» – 
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педагога-організатора ДЮК «СКІФ» Юлію Мизь і «Креативний партнер 

бібліотеки» - викладача ЦВПУ № 4 ім. М.Федоровського Альвіну Хажо. 

 Представник кожної номінації отримав грамоту «Бібліотечний Оскар»               

і подарунок. Цього разу наймолодшим учасником церемонії стала Хорольська 

Настя з багатодітної родини, яку відзначили як кращу читачку, бо вона за рік 

прочитала біля 70 книг. 

 Солодке чаювання з іменним тортом «БібліоОскар» завершило цей 

насичений приємними емоціями день.  

 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії                                              

на Чорнобильській АЕС 

 

13 грудня відбулося покладання квітів до пам'ятника “Жертвам 

Чорнобиля” з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії                    

на Чорнобильській АЕС. 

   У церемонії вшанування героїв взяли керівництво області та міста, 

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вдови загиблих ліквідаторів, 

службовці УДСНС в кіровоградській області, громадськість обласного центру. 

 

13 грудня  в закладах освіти міста відбулися тематичні заходи, лекції, 

уроки пам’яті, лінійки Слави, спрямовані на інформування учнівської молоді 

про аварію на Чорнобильській АЕС та подвиг ліквідаторів наслідків аварії.  

Проведені зустрічі учнівської молоді з учасниками ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та представниками організації «Союз-

Чорнобиль-Україна».  

У шкільних бібліотеках було розміщено тематичні викладки літератури 

та фотовиставки «Чорнобильська трагедія». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 З 11 по 13 грудня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»  

проводилися рейдові відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ” 

та вздовж будинку № 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.      

 Під  час рейдів несанкціонована торгівля не здійснювалась.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 09 по 13 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

28 вулицях міста. За результатами рейдів складено 13 протоколів про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 57 попереджень. 
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Охорона здоров»я 

 

13 грудня в актовому залі дитячої міської поліклініки відбулося 

засідання міської протиракової комісії з розбору  запущених випадків 

онкопатології за участю заступника начальника управління охорони здоров'я 

Лариси Кудрик, керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності 

міста, керівників їх структурних підрозділів та лікарів, причетних до надання 

медичної допомоги хворим, винесеним для розбору. 

 

Освіта 

 

13 грудня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52 

"Казковий" спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Міської радим міста Кропивницького Оксана Борщенко 

провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про деякі питання щодо організації роботи закладів 

дошкільної освіти; про підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних 

працівників; про стан відвідування вихованцями закладів дошкільної освіти; 

про дотримання пожежної та електробезпеки під час новорічних свят;                            

про застосування державної мови в освітньому процесі; про заборону збору 

коштів під час новорічних свят. 

 

13 грудня на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей" відбулося урочисте закриття                      

І (зонального) туру ХХV Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020". 

Начальник управління освіти Лариса Костенко нагородила Грамотами 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького переможців                             

І (зонального) туру ХХV Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020":                             

в номінації «Зарубіжна література» Шевченко Наталію Олександрівну - 

вчителя зарубіжної літератури загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

в номінації «Початкова освіта» Росчислав Тетяну Вікторівну - вчителя 

початкових класів навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір'я»;                      

в номінації «Хімія» - Мажару Аліну Олегівну, вчителя комунального закладу 

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

 

14 грудня на базах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

комунального закладу  «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» та навчально-виховного комплексу „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”  відбувся                 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади для учнів 8-11-х класів                               

з інформаційних технологій. 
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В олімпіаді брали участь 76 учасників з 29 закладів загальної середньої 

освіти. 

 

15 грудня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 відбувся              

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади для учнів 8-11-х класів з географії. 

В олімпіаді брали участь 104 учні з 31 закладу загальної середньої 

освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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