
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                            за 11-12 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 08 по 11 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 575  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано                  1322 консультації.  

 

  З 08 по 11 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 58 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 35 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 23 особи. Направлено 265 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

  
З 08 по 11 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 23 громадянина з питань: 

усиновлення – 3; опіки та піклування – 6; майнових питань – 2; соціально-

правового захисту дітей – 7; визначення місця проживання дитини – 3; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 2. 

Проведено профілактичний рейд, в ході якого складено 3 акти 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 1 – у потенційного усиновлювача.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

10–11 січня у приміщенні велобази КДЮСШ № 1 (вул.  Волкова, 26) 

проходила відкрита першість КДЮСШ № 1 з велосипедного спорту із 

загальної фізичної підготовки. У заході, організованому завдяки співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області,  

брали участь 60 учасників. 

Під час урочистого відкриття юних спортсменів привітав директор 

КДЮСШ № 1 Юрій Жовтенко. Директор міського центру фізичного здоров'я 

населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін розповів вихованцям про 

історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та про відомих 

кіровоградських спортсменів-олімпійців. 

Потім діти змагалися у спортивних конкурсах. 

Найкращі юні спортсмени нагороджені дипломами управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали призи від 

обласного відділення НОК України. 



 
11 січня на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий чемпіонат області                      

з дзюдо. Змагання зібрали 28 учасників, в т.ч. 5 вихованців комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради 

міста Кропивницького». Вихованці даної спортивної школи Рагіп Ахмедов та 

Ярослав Мельніченко завоювали золото, а їх одноклубники Нікіта 

Твердоступ та Кирило Ювзенко стали срібними призерами у своїх вікових та 

вагових категоріях. 
 

        11 січня  в  ДЮК «Промінь»  КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено                              

інтерактивну  гру  «Темні  поверхи». 

 

 11 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 4 – обговорення «Бібліотека – громада: відкритий діалог». 

 Діяльність бібліотеки в 2019 році була спрямована на створення 

комфортних умов для користувачів бібліотеки, атмосфери  неформального 

спілкування, збільшення довіри у взаємовідносинах з користувачами; 

центральна бібліотека – різдвяні передзвони «Від Різдва до Меланки 

звучать щедрівки та колядки» в рамках засідання клубу за інтересами «Три 

Д».  

Бібліотекарі познайомили присутніх з історією свят Меланки і Василя, 

представивши етнокалейдоскоп «Святвечір: традиції, символи, обряди». 

 

 12 січня на базі СК «Зірка» проходив турнір з баскетболу серед 

юнаків. У змаганнях брали участь 6 команд. Переможцем турніру стала 

команда КДЮСШ № 1. 

 Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також медалями та 

сувенірами від обласного відділення НОК України. 

 

З 04 по 12 січня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив різдвяний 

шаховий турнір. У змаганні серед чоловіків перше місце завоював фахівець 

охорони дружини Міської ради міста Кропивницького Василь Ляшенко, 

срібну медаль виборов учень НВО № 16 Іван Ковальчук, третім став 

підприємець Андрій Уваров. 
У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Григорій Полтавський, 

срібну медаль виборов Аркадій Аскері, третім став Володимир Кеванашвілі.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова. 
 

 



 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 08 по 11 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по 22 

вулицях міста. За результатами рейдів складено 18 протоколів та видано                                          

11 попереджень. 

 

 

 

Керуючий справам виконавчого 

комітету міської ради                                                 Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


