
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                            за 24-26 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 20 по 25 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1020  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано                  1840 консультацій.  

  З 20 по 24 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 487 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 258 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 229 осіб. Направлено 95 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 

З 20 по 24 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 44 громадянина з питань:  

усиновлення – 7; опіки та піклування – 11; майнових питань – 9; визначення 

місця проживання дитини – 5; соціально-правового захисту дітей – 7; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено профілактичний рейд, складено 2 акти обстеження житлово-

побутових умов  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,                             

та  2 акти – у сім'ях  опікунів (піклувальників).  

Спеціалісти управління брали участь у 18 судових засіданнях. 

       

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

 

24 січня з 10.00 до 10.45 на площі Героїв Майдану Кропивницька 

міська організація політичної партії “Ліва опозиція” у Кіровоградській 

області проводила флешмоб проти чергового підвищення тарифу за послуги 

водопостачання та водовідведення. 

В руках учасники акції тримали Державний Прапор України, прапори                    

з партійною символікою. 

Орієнтовна кількість учасників — до 50 осіб. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 24 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 9 – година гордості «Соборна духом Україна». 
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 Діти прослухали історію виникнення свята, ознайомилися з 

тематичною літературою, продемонстрували свої знання, вміння та 

кмітливість під час                                  гри-вікторини і відмінно справилися з 

домашнім завданням – читанням скоромовок; 

 № 1 – майстер-клас «Сто смайликів». 

 Юні читачі дізналися про історію створення смайлика, придумували                      

і малювали свої авторські смайлики та дарували їх один одному; 

 № 18 – година державності до Дня Соборності України «Вірю                                   

в майбутнє твоє, Україно!». 

 Талановиті користувачі бібліотеки вже другий рік як об’єднались                        

у арт-студію «101 Хобі-Т», де діти і дорослі вчаться робити красу своїми 

руками. Серія майстер-класів з виготовлення рамок для фотографій                                          

з гофрокартону та їх декорування користується великою популярністю, адже 

це гарна ідея для ексклюзивного подарунку, виготовленого власноруч.  

 

З 24 по 26 січня у м. Дніпрі проходила відкрита першість СК «Зевс»                      

з художньої гімнастики. У змаганнях брали участь 42 команди. Гімнастка 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» 

Вікторія Соловйова виборола срібло, а її одноклубниці Єсенія Дороганич та 

Анна Мартинюк стали бронзовими призерками змагань. 

Тренує гімнасток Марія Костанді. 

 

 З  24 по 26  січня в  КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  проведено 

заходи  виховна  година «Гендерна  рівність» (ДЮК «Зоряний»); виховна 

година                          «Україна – соборна  держава»  (ДЮК  «Ровесник»); 

виховна година «Вплив шкідливих  звичок  на  здоров’я  людини»  (ДЮК 

«Україна»); інтерактивні тренування  «Темні  поверхи» та  «Офіс»  (ДЮК  

«Промінь»); змагання                            з армреслінгу (ДЮК «Моноліт»); 

семінар-практикум «Бойовий хортинг» (ДЮК «Промінь»); година 

спілкування «Ні насильству в сім’ї» (ДЮК «Скіф»); змагання з   таеквондо 

«Сила  та  здоров’я» (ДЮК «Надія»);   змагання серед вихованців клубу та їх 

батьків «Мама, тато, я – це спортивна сім’я»                             (ДЮК Надія»).       

 

25-26 січня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр «Лідер» проходив чемпіонат області з волейболу 

серед юнаків 2003 р.н. та молодших. У змаганнях брали участь 8 команд. 

Команда комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3» посіла І місце, команда з м.Олександрії – ІІ місце, а з 

м.Новоукраїнки –                         ІІІ місце. 
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Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 20 по 24 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по 65 

вулицях міста. За результатами рейдів складено 22 протоколи та видано                                                

39 попереджень. 

Охорона здоров»я 

24 січня за участю міського голови Андрія Райковича, секретаря 

міської ради Андрія Табалова, начальника управління охорони здоров'я 

Оксани Макарук, депутатів міської ради, представника ПрАТ «Ліки 

Кіровоградщини» Оксани Хільченко відбулося довгоочікуване відкриття 

аптек у віддалених мікрорайонах міста за адресами: вул. Чайковського, 

83/172 та                                            вул. Казанська, 12-а. 

Освіта 
 

24 січня на базі комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості»  спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Оксана Борщенко провела нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про виконання доручень, отриманих під час нарад          

з керівниками закладів дошкільної освіти протягом  2019 року; про вимоги                   

до складання річного звіту (Ф-85к) про роботу закладу дошкільної освіти;                          

про організацію харчування пільгових категорій дітей в закладах дошкільної 

освіти у 2020 році; про проведення конкурсу «Fest cook»; про посилення 

заходів безпеки в закладах освіти; про впровадження інтерактивних форм 

методичної роботи з педагогічними кадрами в сучасному закладі дошкільної 

освіти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 


