
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 14 -  16 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

14 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про надання згоди на безоплатне прийняття                                              

до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

майнового комплексу (приміщення), розміщеного за адресою: місто 

Кропивницький, вул. Металургів, 25-а, та перебуває у комунальній власності 

територіальної громади смт Нового; про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про перейменування 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

та затвердження Положення в новій редакції; про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького                             

та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами); про започаткування обов'язкового виконання 

учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної 

середньої освіти Державного Гімну України; про перейменування шкіл                       

(КЗ «Ліцей» «Науковий» Міської ради міста Кропивницького;                                             

КЗ «Кропивницький Навчально-реабілітаційний центр» Міської ради міста 

Кропивницького); про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 

2017 року № 1197 «Про започаткування міської премії в галузі культури». 

 Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 14 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 2825 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1928 консультацій. 

 

  З 10 по 14 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 41 особа з питань: надання матеріальної допомоги                                                 

– 21 особа; за протоколами комісій – 12; підготовки необхідних документів            

– 8 осіб.  

Направлено 265 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 
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З 10 по 14 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 49 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 20; соціально-правового захисту                            

дітей – 18; визначення місця проживання – 4; визначення порядку участі                          

у вихованні дитини – 7. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

Кропивницького міського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області проведено 5 рейдів з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 13 сімей з дітьми, які 

потрапили у складні життєві обставини, складено  акти обстеження умов 

проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну 

роботу щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків. Також 

проведено обстеження житлово-побутових умов 2-х сімей опікунів, 

піклуваньників. 

Спеціалісти управління брали участь у 4-х судових засіданнях. 

Організовано та проведено знайомство батьків-вихователів                                 

з 3 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.                                   

 

Діалог влади з народом 

14 серпня  на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник 

відділу по роботі зі зверненнями громадян Оксана Пономарьова, яка відповіла 

на запитання 6-х мешканців міста щодо: відновлення роботи ліфта                           

в багатоповерховому житловому будинку, ремонту дорожнього покриття, 

відлову та стерилізації безпритульних тварин, відновлення особистого 

прийому міського голови. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  
 

З 10 по 14 серпня в м. Біла Церква проводився чемпіонат України                               

з велоспорту на шосе за трековою програмою. Велоперегони зібрали                             

195 учасників із 29-ти команд. Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста 

Кропивницького гідно представили наше місто на престижних змаганнях. 

Так, звання чемпіонів України завоювали Захар Суржок у командній 

гонці на 4 км серед молодших юнаків та Катерина Воротілєнко                                              

в індивідуальній гонці на 3 км серед молодших дівчат. Срібну медаль                                

у змаганні молодших дівчат виборола Катерина Воротілєнко. Серед дівчат 

бронзовими призерами стали Єлизавета Воротілєнко і Анастасія Прочухан.  

 



3 
 

 14 серпня в КЗ «Літературно-меморіальний музей І. К. Карпенка-Карого 

міста Кропивницького» відбулася презентація першої книги головного 

редактора «Первой городской газеты» Людмили Макей «З одного тіста». 

 Під час заходу авторка розповіла про свої захоплення: літературу, 

художнє і музичне мистецтво, мандрівки, про дружбу і співпрацю                                         

з національними меншинами – болгарською та вірменською.  

 Цікаво представили творчість Людмили Макей її друзі:                                                     

з Кропивницького – дует «ПараЛелі» та дует з Олександрії –  Олена Донець та 

Олексій Грановський.  

 Цікавою була різножанрова виставка творів Людмили Макей у царині 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Художні таланти  

героїня удосконалює у творчо-волонтерському об’єднанні «Муза». 

 У зеленій залі «карпенкового» саду спілкувалися журналісти, 

письменники, музиканти, співаки, самодіяльні митці з клубу «Ниточка». 

 

 15 серпня відбувся мотофестиваль «КропБайкФест» на площа Героїв 

Майдану. 

 Учасники заходу разом з міським головою Андрієм Райковичем 

вшанували пам’ять борців за волю України –  Героїв Небесної Сотні                                  

та поклали до пам’ятного знака живі квіти. 

 

15 серпня на стадіоні «Зірка» проводився ХV традиційний турнір                              

з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений 

пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу 

«Зірка» Андрія Куценка.  

Змагання організовано за співпраці управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького, відділення Національного олімпійського комітету 

України в Кіровоградській області та футбольного клубу «Зірка». Учасниками 

цьогорічного турніру стали чотири команди, які представляли міста 

Кропивницький, Олександрію, Черкаси. 

За підсумками футбольних баталій на четвертому місці фінішував 

олександрійський «Аметист». Бронзовими призерами стали вихованці Сергія 

Симогулова з КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького. Срібні 

медалі завоювали юні футболісти з черкаської команди «Дніпро-80».                              

А переможцями турніру стали підопічні тренерів Дмитра Донченка та Євгена 

Дзюбіна з кропивницької команди «Зірка-2007». 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, 

кубками від організаторів. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 15 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ”                   

та вздовж будинку 37/16. 

 Під час проведення рейду несанкціонована торгівля  була припинена. 

 З торгуючими, які реалізовували плодоовочеву, сільськогосподарську 

продукцію та бахчеві,  проведена роз`яснювальна робота щодо заборони 

несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та 

автомобільних доріг.       

 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 10 по 14 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 24 вулицях міста. За результатами рейдів складено 7 протоколів та видано                                               

43 попередження. 

 

Освіта 
 

14 серпня на території навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

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

виховання» відбулася зустріч міського голови Андрія Райковича                                          

з випускниками-медалістами. Міський голова разом із начальником 

управління освіти Ларисою Костенко вручили 10-ти випускникам золоті та 

срібні медалі, статуетки «Гордість міста 2020». З вітальним словом до 

випускників звернулась директор НВК «Колегіум» Олена Максимова. 

 

 

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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