
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 21- 23 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 17 по 22 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1150 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1807 консультацій.  

  З 17 по 21 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 249 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 145 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 104 особи. Направлено 222 письмових відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.      
 

З 17 по 21 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 59 громадян з питань:  

усиновлення – 5; опіки та піклування – 16; майнових питань – 6; визначення 

місця проживання дитини – 12; соціально-правового захисту дітей – 17; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 3. 

Проведено 3 профілактичних рейди, складено 9 актів обстеження 

житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, 11 –  в сім'ях опікунів (піклувальників), 2 – у сім'ях, де батьки 

визначають місце проживання дітей. Під час рейду вилучено 2-х дітей із сім'ї 

та тимчасово влашовано до медичного закладу. 

Спеціалісти управління брали участь у 16 судових засіданнях.       
 

21 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів зустріч з керівниками туристичних 

організацій міста Кропивницького для налагодження співпраці щодо розвитку 

туристичної галузі міста. 

В заході брали участь секретар міської ради Андрій Табалов та 

заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Тетяна Волинець. 

Андрій Табалов презентував нещодавно затверджену категорію проєктів                          

в рамках конкурсу «Громадський бюджет» − «Туристичні». 

Відбулося знайомство з діяльністю туристичних організацій 

м.Кропивницького та презентація Програми розвитку туристичної галузі міста 

на 2020-2022 роки. Обговорено питання співпраці щодо створення  

туристичного вебпорталу міста Кропивницького та його інформаційного 

наповнення, а також щодо спільної участі у 26-й туристичній виставці                                      

UITT: «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм». 



2 
 

21 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та заступник начальника управління соціальної 

підтримки населення Анатолій Орлов привітали в обласному будинку 

культури УТОГ колектив підприємства об'єднання громадян «Кропивницьке 

учбово-виробниче підприємство українського товариства глухих»                                       

з 85-річчям від заснування підприємства та вручили відзнаки міської ради                                          

та виконавчого комітету міста Кропивницького. 

 

Діалог влади з народом 

 

21 лютого  на «Гарячій лінії міського голови» чергували начальник                     

КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник та начальник служби обліку 

природного газу ВАТ «Кіровоградгаз» Наталія Собіщанська, які відповіли                 

на 7 дзвінків з питань підвищення тарифів за надання послуг                                                        

з централізованого опалення та оплати за транспортування газу. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 17 по 21 лютого в приміщенні стрілецького тиру комунального 

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

міста Кропивницького» проходив відкритий чемпіонат КЗ «КДЮСШ № 3»                   

зі стрільби з пневматичної зброї серед юнаків та дівчат 2002 р.н. та молодших.  

В змаганнях брали участь понад 80 учасників з м. Кропивницького,               

м. Бобринця та смт Петрового.   

Переможцями змагань у різних вправах стали: Чумаченко Георгій, 

Юрова Анастасія, Корнюк Іван, Павлова Поліна, Корпусенко Кароліна, 

Дейгега Діана, Вокало Іван. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 
 

З 20 по 23 лютого у м. Сумах проходив ІІ тур чемпіонату України                          

з волейболу пляжного серед юнаків до 17 років. В змаганнях брали участь                 

18 спортсменів з 9 команд. Вихованець комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького»  

Андрій Муленков у парі з Кирилом Терещенко (м. Харків) стали бронзовими 

призерами змагань. 

Тренує спортсмена Маргарита Кольцова. 

 

 21-22  лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – історичний реквієм «Шануймо подвиг Майдану». 
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 Читачі вшанували хвилиною мовчання пам'ять Героїв Майдану. 

Прочитавши поему-хроніку «Клич Майдану», дізналися про події тих днів.  

Ознайомилися з літературою з книжкової виставки «Небесні янголи», на яку 

поклали фігурки янголів, зроблені власноруч; 

 № 1 – ярмарка професій «Вибір професії: завдання з багатьма 

невідомими». 

 Старшокласникам цікаво було дізнатися про найдавніші та сучасні 

професії, про елітні та найбільш оплачувальні, про популярні та затребувані 

професії на ринку праці України. Неабияк зацікавив учасників заходу перегляд 

відео «Став мільйонером завдяки вчителюванню» про найвідомішого філолога 

Олександра Авраменка. На ярмарок професій запросили Людмилу Витоптову, 

викладача спеціальних професій будівельного профілю  Регіонального центру 

професійної освіти ім. О.С. Єгорова. Вона розповіла про сучасний навчальний 

заклад, в якому є все необхідне для забезпечення високого рівня професійної 

та загальноосвітньої підготовки. Відповіла на запитання, які цікавили  

присутніх на заході; 

№ 10 – турнір знавців «До мови доторкнемося серцем». 

Учасники двох команд «Мовознавці» та «Словограй» брали участь                             

в різних мовознавчих конкурсах: «Візитівка», «Редактор», «Скажи без 

затримки», «Цікавий наголос», «І чужого навчайтесь, й свого не цурайтесь…». 

На завершення заходу читачі познайомилися з матеріалами тематичної 

полички «Мова – духовний скарб нації»; 

 № 18 – мовознавча гра «Веселкова наша мова». 

 Бібліотекарі говорили з дітьми про культуру мовлення. Також прозвучав 

поетичний віночок у виконанні учасників заходу. Діти згадували прислів'я                   

та приказки про мову.  Легенду про українську мову розповіла Настя 

Хорольська; 

 № 21 – тренінг «Говоримо українською правильно». 

 Відвідувачі бібліотеки мали змогу дізнатися про помилки, які 

допускаються в повсякденному мовленні, та здобути навички грамотного                     

та коректного мовлення українською мовою; 

№ 21 – патріотичні читання «Вони пройшли крізь вогонь і воду». 

 Присутні поринули в події, які відбувалися протягом зими                                           

2013/2014 років на Майдані в місті Києві. Бібліотекарі розповіли про Героїв 

Небесної Сотні, читачі декламували поезії, присвячені цим подіям. Наприкінці 

заходу усі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання; 

 № 17 – чародій-вечір «Українська демонологія: вигадки чи реальність». 

 Учасники заходу розширили знання про українську народну творчість, 

згадали літературні твори, в яких йде мова про потойбічні сили, та пояснили 

появу багаточисленних народних повір’їв про явища природи. 
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21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, у літературно-

меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого відбулась презентація дев’ятої 

книги поезій письменника-земляка Романа Любарського «Вертоград 

багатоцвітний». Книга наповнена громадянською та інтимною лірикою,                             

а також перекладами поезії авторів зі світовими іменами, зокрема і наших 

земляків Дон-Амінадо та Арсенія Тарковського.  

Автор чудово декламував свої твори. Виступ супроводжувався 

відеорядом світлин.  

Доповнила презентацію книжково-ілюстративна виставка, на якій було 

представлено книги, альманахи й журнали, видані в Україні та за кордоном,               

а також дипломи лауреата міжнародної літературної премії ім. Корнія 

Чуковського. 
 

         З 21 лютого по 23 лютого  в  КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено 

заходи: виховна  година «За Україну, за її волю» (ДЮК «Україна»), виховна 

година «День Героїв Небесної Сотні» (ДЮК «Промінь»), змагання                                      

з армреслінгу «Сила та здоров’я» (ДЮКи «Мрія» та «Моноліт»),  виховна   

година «Вплив  тютюну на  здоров’я  людини» (ДЮК «Старт»), розважально-

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

 

З 21 по 23 лютого в спортивній залі комунального закладу «Комплексна 

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

проходив турнір з гандболу серед дівчат 2005 р.н. та молодших, присвячений 

пам'яті Сергія Ольшевського.  

У турнірі, організованому завдяки співпраці управління молоді                           

та спорту Міської ради міста Кропивницького, відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області та Кіровоградської 

обласної федерації гандболу, брали участь 5 команд: збірна Кіровоградської 

області, Кам’янського, Кривого Рогу, КДЮСШ № 2 (м. Кропивницький) та 

Запоріжжя. В такому порядку і визначилися зайняті місця.  

Турнір є складовою в підготовці команд до ігор чемпіонату України       

(всі 5 команд беруть участь в чемпіонаті України). 

Переможці та призери турніру нагороджені кубками, медалями та 

дипломами від організаторів змагань. Нагородження проводила родина Сергія 

Ольшевського. 

 

З 21 по 23 лютого у м. Кам’янському проходила відкрита першість                     

КЗ «КДЮСШ № 4» з гімнастики художньої. У змаганнях брали участь близько 

360 учасників. Гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 



5 
 

спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» вибороли                                     

8 золотих, 9 срібних та 3 бронзових нагороди. 

Тренує гімнасток Людмила Виноградова. 

 

З 22 по 23 лютого у м. Миколаєві проходив відкритий всеукраїнський 

турнір з греко-римської боротьби серед 2006-2008 р.н. та 2009-2011 р.н.  

У змаганнях брали участь 270 учасників з України, Білорусі та Молдови, 

в т.ч. 13 вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького». Вихованці даної 

спортивної школи Богдан Рябов посів І місце, а його одноклубник Дмитро 

Костенко посів ІІІ місце у своїх вагових категоріях. 

Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторія Ковпан. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 17 по 21 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів та видано                                                

52 попередження.  
 

Охорона здоров»я 

21 лютого у приміщенні КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка» 

відбулося засідання колегії управління охорони здоров»я. 

Розглянуті питання: про підсумки роботи закладів охорони здоров'я                    

в 2019 році; про стан роботи зі зверненнями громадян. 

 

Освіта 

 

З 17 по 21 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний 

центр» проходили міські змагання з баскетболу серед дівчат в залік міського 

спортивного фестивалю школярів міста Кропивницького. 

У першості міста з баскетболу брали участь 50 дівчат з 5 закладів освіти. 

За результатами змагань третє місце посіла команда дівчат гімназії № 9, 

другою стала команда комунального закладу «Козацька гімназія», а перемогла 

команда - господар майданчику комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний 

центр». Дівчата цієї школи і складуть основу збірної команди міста для участі 

в обласних змаганнях школярів Кіровоградської області. 
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21 лютого КЗ «Кущівська гімназія» святкував 80-річчя від заснування 

школи.  

Колектив гімназії з нагоди свята підготував цікаві фотопрезентації.                     

За словами начальниці управління освіти Лариси Костенко, школа тримає 

міцний зв’язок з військовими частинами міста. А гордістю гімназії є вчителі 

та учні, що здобувають перемоги найвищого рівня на Всеукраїнських 

олімпіадах.  Кращими  з  кращих у цій школі є викладачі трудового навчання. 

Протягом кількох десятиліть театральний гурток закладу об’єднує 

талановитих і здібних до акторської майстерності учнів та має заслужено 

високу репутацію на міському рівні. 

Привітати ювілярів зі святом завітав і міський голова Андрій Райкович. 

Він зауважив, що ювілей сьогодні святкує не лише колектив школи, а й увесь 

мікрорайон Кущівка. Впродовж останніх років школа крок за кроком 

змінюється і оновлюється. За програмою міського голови тут відремонтовано 

спортивний зал,  з’явилася цікава ігрова кімната та сучасне обладнання                               

у класі  початкового навчання Нової української школи, замінено вікна                            

на енергозберігаючі. Зараз міська влада продовжує тут роботу з облаштування 

груп для перебування дітей дошкільного віку. 

Дев’ятьом педагогам, серед яких четверо ветеранів, було вручено 

Подяки міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького. Лариса 

Костенко оголосила подяку управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького колективу закладу за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти, результативність в роботі, високу 

професійну майстерність.  

Учні гімназії подарували усім гостям ювілейного вечора концертну 

програму.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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