
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                   за 28 лютого – 01 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 24 по 29 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1047 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1787 консультацій.  

  З 24 по 28 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 261 особа з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісії – 171 особа; підготовки необхідних документів для 

отримання матеріальної допомоги – 90 осіб. Направлено 298 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.    

 
З 24 по 28 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 66 громадян з питань:  

усиновлення – 3; опіки та піклування – 21; майнових питань – 12; визначення 

місця проживання дитини – 8; соціально-правового захисту дітей – 16; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 6. 

Проведено 3 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                               

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини,  та 1 - щодо 

виявлення дітей шкільного віку, які не відвідують навчальні заклади. 

Складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов  дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 2 –  в сім'ях кандидатів в усиновлювачі, 1– в 

сім'ях,                    де батьки визначають місце проживання дітей.  

Спеціалісти управління брали участь в 11 судових засіданнях                                     

та знайомстві батьків-вихователів з двома дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. 

Проведено інвентаризацію житла 27 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом обстеження житла, в якому вони мають 

право власності або право користування. 

28 лютого начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Віктор Житник провів нараду з керівниками підприємств-перевізників, які 

обслуговують міські автобусні маршрути загального користування міста 

Кропивницького.  

Розглянуті питання: про додержання правил безпеки перевезень                              

та Правил дорожнього руху України; про підтримання задовільного 

санітарного стану на кінцевих зупинках громадського транспорту; про сталу 
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роботу транспортних засобів у вечірні години доби на автобусних маршрутах 

загального користування. 

 

28 лютого в приміщенні дитячої міської поліклініки заступник 

начальника управління охорони здоров»я Лариса Кудрик провела нараду                  

з керівниками закладів охорони здоров'я комунальної власності міста                                 

та відповідальними особами за протипожежний захист. 

 Розглянуто питання про стан протипожежної безпеки в закладах 

охорони здоров'я комунальної власності міста.  

 

Діалог влади з народом 

 

28 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.               

На прийом звернулися 2 заявники з питання позбавлення батьківських прав. 
 

28 лютого  на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник 

управління охорони здоров’я Оксана Макарук, яка відповіла на 7 дзвінків                                 

з питань коронавірусної інфекції. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій і виборчих блоків 

 

 29 лютого з 10.00 до 12.00 за адресою: вул. Івана Франка, 18 (подвір’я 

КЗ «Балашівська гімназія») за ініціативи депутата Міської ради міста 

Кропивницького Олега Мельниченка відбулися заходи з нагоди святкування 

Масляної. В заході брали участь голова Кіровоградської обласної ради 

Олександр Чорноіваненко, депутати міської ради Олег Мельниченко та 

Олександр Цертій. 

 Орієнтовна кількість учасників — 200 осіб. 

 

 01 березня о 12.00 за адресою: вул. Бєляєва, 1 (подвір’я КЗ «Навчально-

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

школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр») за ініціативи депутата 

Міської ради міста Кропивницького Юрія Гребенчука відбулися заходи з 

нагоди святкування Масляної. В заході брали участь депутати міської ради 

Юрій Гребенчук та Олександр Цертій. 

 Орієнтовна кількість учасників — 400 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 27 по 29 лютого в м. Кременчуці відбувся чемпіонат України                                     

зі скелелазіння серед студентів у видах програми «швидкість, трудність                        
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та багатоборство». В змаганнях брали участь 80 найсильніших спортсменів                       

з шести регіонів (Дніпропетровська, Харківська., Одеська, Кіровоградська, 

Полтавська області та м. Київ), які представляли 13 закладів вищої освіти 

України. Збірну команду Кіровоградського обласного відділення з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти та науки представляли три 

спортсмени – вихованці  КЗ «КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького» і обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

Найкращий результат серед кропивницьких спортсменів 

продемонстрував Ярослав Ткач, який завоював срібну медаль у змаганнях                   

на швидкість. До десятки найсильніших скелелазів також потрапили: Данило 

Назаренко – п»яте місце в швидкості та дев»яту в багатоборстві, а також 

Валерія Гончарук - восьме місце в трудності та багатоборстві. Готували 

спортсменів до змагань тренери Микола Побережець і Валентина Русінова. 

За рішенням комісії у справах молоді федерації альпінізму і 

скелелазіння України до складу Національної збірної команди України для 

участі                                    в чемпіонаті світу серед студентів, який 

відбудеться у вересні 2020 року                           в Італії, увійшли 

кропивницькі студенти Ярослав Ткач і Данило Назаренко. 
 

 28-29 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 9 – історична година «Українські січові стрільці». 

 Про безсмертну славу Січових стрільців дізнались учні КЗ 

«Лелеківська гімназія». Працівники бібліотеки провели учнів стежками 

українських Січових стрільців; 

 № 16 – віртуальна подорож корисними сайтами «Всесвітня павутина                        

і ми». 

 Бібліотекарі підібрали цікаві сайти, щоб присутні провели час з 

користю для себе. Інформація з географії, медицини, кулінарії, рукоділля, 

психології, садівництва - ось цими сайтами і мандрували читачі. Деякі 

користувачі самі шукали інформацію, іншим потрібна була допомога 

бібліотекаря. Бібліотека надає можливість кожному опанувати комп'ютерні 

навички. Тож, працівники філії запросили всіх бажаючих в зручний для них 

час прослухати                            онлайн-курси на платформі «Дія. Цифрова 

освіта». 

 

          З 28 лютого по 01 березня в КЗ «Об’єднання   дитячо-юнацьких               

клубів за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  були 

проведені заходи: пізнавальна година «Історія свята Колодія»                                    
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(ДЮК «Гермес»), змагання з армліфтингу «Сила та здоров’я»                                        

(ДЮК  «Моноліт»), сімейні  змагання «Спортивні матусі» (ДЮК  «Старт». 

 

29 лютого в м. Одесі відбувся відкритий турнір з боротьби самбо                             

на призи майстрів спорту з боротьби самбо братів Сабірових. У змаганнях 

брали участь більше 300 атлетів, зокрема 6 вихованців КЗ «КДЮСШ № 3 

Міської ради міста Кропивницького».  

Учень даної спортивної школи Дмитро Тесцов переміг у ваговій 

категорії до 54 кг, Костянтин Ярошенко посів друге місце в даній ваговій 

категорії, а Дмитро Карпєєв став бронзовим призером у ваговій категорії                       

до 39 кг.  

Тренують кропивницьких самбістів Володимир Долгіх і Тетяна 

Кравцова. 

 

01 березня проведено відкритий чемпіонат КЗ «КДЮСШ № 2 Міської 

ради міста Кропивницького» з тхеквондо ВТФ серед дітей та кадетів, 

присвячений святкуванню Масляної. У змаганнях брали участь більше                        

150 спортсменів з Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської 

областей. Вихованці КЗ «КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького» 

зайняли перше загальнокомандне місце за програмою Керугі та друге 

загальнокомандне місце за програмою Пумсе. 

Тренують спортсменів Геворк Акопян і Тетяна Руденко. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

28 лютого на площі перед будівлею міської ради з нагоди Масляної 

відбувся святковий ярмарок з продажу продовольчих товарів та сувенірної 

продукції,  у якому брали  участь 40  суб'єктів господарювання міста. 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 24 по 28 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 21 протокол та видано                                                

39 попереджень.  

 

  Освіта 

 

28 лютого на базі спеціального дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 29 «Червона шапочка» спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти Міської радим міста 
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Кропивницького Оксана Борщенко провела нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про підсумки складання річного звіту (Ф-85к);                 

про перевірку додержання закладами дошкільної освіти вимог ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності; про проведення конкурсу «Fest 

cook». 

 

З 24 по 28 лютого на базі спортивного залу КЗ «КДЮСШ № 2 Міської 

ради міста Кропивницького» відбулися міські змагання «Шкільна футзальна 

ліга» серед юнаків 2008 року народження, в яких брали участь майже                           

300 юнаків з 24-х закладів загальної середньої освіти. 

Третє місце посіла команда КЗ «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт»  

(вчитель Дмитро Іщенко). Друге місце зайняли учні загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 (вчитель Євген Поркуян), а переможцем стала дружня 

команда комунального закладу «Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» (вчитель Олександр Сухоручко). 

Всі учасники отримали масу задоволення, грамоти та м'ячі від обласної 

асоціації футболу. А команди, які посіли перше-третє місця отримали 

можливість представляти місто на обласних змаганнях 15-16 березня                     

2020 року в місті Світловодську. 

 

28 лютого в приміщенні міської ради відбулося нагородження 

переможців міського конкурсу відеофільмів «Люблю рідне місто».  

Переможці конкурсу від міського голови Андрія Райковича отримали 

подарунки, а від начальника управління освіти  Лариси Костенко - Грамоти 

управління освіти. Перше місце отримали учні   КЗ «Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей»,  друге - учні КЗ «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-

правовий ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр», трете місце поділили 

учні КЗ «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – 

дитячий юнацький центр «Зорецвіт» та вихованці Центру дитячої та 

юнацької творчості. 

Спеціальний диплом отримали учні навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» за найкраще відтворення духовно-історичних традицій міста.   
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28 лютого на базі навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» відбувся 

фестиваль  First Lego Leagua Junior #Будівельний Бум. 

У процесі підготовки до фестивалю діти отримали не тільки базові 

знання та навички в прикладних науках, а й навчились комунікації                                       

та соціалізації, що допоможе їм реалізувати себе в майбутньому. 

Компетентне журі визначило переможців. 

Команди були нагороджені грамотами, лего-медалями та подарунками.  

У номінації «Найбільш дружнє дослідження» переможцем стала 

команда «Зірочка» 1-Б класу, тренер Шаботіна Лариса Володимирівна. 

У номінації «Вражаючий постер» переможцем стала команда                  

«LEGO-Сила» 2-Б класу, тренер Хмелюк Юлія Вікторівна. 

У номінації «Найбільш креативне програмування» переможцем стала 

команда 2-Д класу «House mouse», тренер Савенко Наталія Олексіївна.  

У номінації «Найкреативніша LEGO-модель» перемогла команда 

«Smart Ciiti Dwelless» збірна 4-х класів, тренер Нагорна Наталія Анатоліївна. 

У номінації «Найцікавіший дизайн  LEGO-моделі» переможцем стала 

команда 4-Д класу «Math's house», тренер Ігнатьєва Тетяна Олександрівна. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


