
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 21-24 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 17 по 21 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 2871 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1903 консультації. 

 

  З 17 по 21 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 152 особи з питань: надання матеріальної допомоги                                                 

– 65 осіб; за протоколами комісій – 19; підготовки необхідних документів   –                                      

67 осіб.  

Направлено 142 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям. 
 

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

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

усиновлення, опіки та піклування – 22; соціально-правового захисту                            

дітей – 16; 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 4 рейди з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 9 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 кандидатів 

в опікуни, піклувальники. 

Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях. 

 

21 серпня міський голова Андрій Райкович відвідав центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю, поспілкувався з педагогічним 

колективом та батьками вихованців та пообіцяв посприяти в облаштуванні в 

ньому харчоблока і стоянки для автобуса. 
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21 серпня міський голова Андрій Райкович брав участь у відкритті 

пам'ятної дошки почесному громадянину міста, заслуженому лікарю 

України, колишньому головному лікарю обласного онкологічного центру 

Володимиру Яринічу.. 

 

Діалог влади з народом 

21 серпня  на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник 

управління освіти Лариса Костенко, яка відповіла на 8 дзвінків з питань: 

відновлення роботи дитячого садочку «Вікторія - П», закупівлі одноразового 

посуду, видачі підручників, шкільного транспорту, харчування у їдальнях 

шкільних закладів.  

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

24 серпня з 12.00 до 14.00 за адресою: вул. Мінська, 112 Кропивницька 

міська організація політичної партії “Ліва опозиція” у Кіровоградській 

області проводила святкову акцію “Україна — пісенний край” з нагоди 29-ї 

річниці незалежності України. 

 Кількість учасників — 20 осіб. 

 

 24 серпня з 17.30 до 18.00 представники міського осередку                                        

ВО “Свобода” проводили дев’яту традиційну ходу вишиванок. 

 Рух учасників здійснювався від пам’ятного знака “Ангел-хранитель”                      

по вул. Великій Перспективній до площі Героїв Майдану, де захід закінчився 

спільним виконанням Гімну України. 

 В руках учасники акції тримали Державні Прапори України, червоно-

чорний прапор, прапори з партійною символікою. 

 Орієнтовна кількість учасників — 200 осіб. 
 

До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України 

 

21 серпня на території кінно-спортивного комплексу «Княжий двір»                      

за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України                         

в Кіровоградській області та за сприяння управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького, управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації й федерації кінного спорту в Кіровоградській області 

проведено спортивно-патріотичний захід «Щаслива підкова» серед команд 

установ                           та організацій міста, присвячений Дню Державного 

Прапора України та Дню Незалежності України. 

У змаганнях брали участь 7 команд, за які виступали тренери-викладачі 

чотирьох комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Міської ради міста 

Кропивницького, працівники дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об»єднання 
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дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького», спортивні журналісти місцевих засобів масової 

інформації. 

В урочистому відкритті спортивного свята брали участь: голова 

відділення НОК України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін, 

начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Ірина 

Глобенко, заступник начальника відділу фізичної культури та спорту 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Вадим 

Бебко, директор міського іподрому Вікторія Вічірко. 

Учасники змагань спробували свої сили в цікавих спортивних 

конкурсах, велоестафеті, манежній їзді та відповіли на запитання вікторини.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями, 

кубками та призами від обласного відділення Національного олімпійського 

комітету України. 

 

 23 серпня у сквері біля пам’ятника Т.Г. Шевченку відбулися 

урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України. 

 За ініціативи міського голови Андрія Райковича лідери найактивніших 

громадських організацій міста з нагоди свята отримали прапори України,                        

а саме: Міського товариства політичних в’язнів і репресованих, Обласної 

організації Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння 

самоорганізації населення”, громадських організацій “Серця матерів та 

ветеранів війни Кропивницького”, “Асоціація жінок України 

”Дія”.Кропивницький”, “Єдина родина Кропивниччини”, “Мобільна 

волонтерська група”, місцевого осередку Всеукраїнської ініціативи “Активна 

громада”. 

 Також прапори були передані ГО захисників Вітчизни “Бойове 

братерство” і “Армія SOS Кропивницький”. 

В заході брали  участь керівництво області та міста, представники 

громадських організацій учасників ООС/АТО, волонтери, 

військовослужбовці, громадськість міста. 

 Орієнтовна кількість учасників — 70 осіб. 
 

24 серпня з нагоди 29-ї річниці незалежності України відбулися 

покладання квітів до імпровізованого пам’ятного знака Героям Небесної 

Сотні на площі Героїв Майдану, меморіальних дощок Віктору Чміленку та 

В’ячеславу Чорноволу, пам’ятника Володимиру Винниченку, урочистості                       

на площі біля пам’ятника Володимиру Винниченку. 

 В заході брали участь керівництво області та міста, представники 

громадських організацій учасників ООС/АТО, волонтери, 

військовослужбовці, громадськість міста. 

 Орієнтовна кількість учасників — 100 осіб. 
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 24 серпня на площі перед будівлею міської ради (вул. Велика 

Перспективна, 41) відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. 

 З нагоди свята міський голова Андрій Райкович вручив відзнаки 

кращим містянам у різних сферах життєдіяльності громади. Також було  

оприлюднено результати міського конкурсу “Молода людина року” і 

відзначено тих, хто своїми знаннями, працею, здобутками роблять наше місто 

інвестиційно привабливішим, комфортнішим, примножують славу і добробут 

Кропивницького. 

 Під час заходу юні волонтери - учасники акції “Прапор у кожну 

родину” вітали кропивничан з Днем Незалежності України, даруючи усім 

синьо-жовті прапорці. 

 По завершенні урочистостей учасники патріотичного автомотопробігу 

“Швидкість на крилах свободи”, який відбувся у Кропивницькому за 

ініціативи міського голови Андрія Райковича, привітали містян зі святом. 

 Учасники заходу мали можливість зробити спільне фото з міським 

головою на фоні святкової інсталяції у кольорах державного стягу України. 

 В заході брали участь керівництво міста, представники громадських 

організацій учасників ООС/АТО, волонтери, військовослужбовці, 

громадськість міста.  

 Орієнтовна кількість учасників — 150 осіб. 

 

 24 серпня під патронатом міського голови Андрія Райковича відбувся 

перший міський рок-фестиваль «Рок на Інгулі» з нагоди Дня Незалежності 

України, в якому брали участь популярні місцеві колективи «Cardio», «Inside 

the sound», «UP and UP» та «Stormbringer».  

 Вхід на фестиваль був вільний, але організатори заходу – управління 

культури і туризму міської ради всім глядачам проводили температурний 

скринінг, після чого одягали на руку контрольний паперовий браслет. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 21 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд-відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 

“Полтавський”) з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля   по  вул. Полтавській була 

припинена. 

 З громадянами, які реалізовували плодоовочеву та 

сільськогосподарську продукцію, проведена роз`яснювальна робота щодо 

заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків                         та автомобільних доріг, а також  щодо дотримання 

карантинних вимог.  
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 22 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»   

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

та вздовж будинку 37/16)  з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля за вказаною адресою                                    

не здійснювалась.  

 

Житлово-комунальна сфера 
 

 З 17 по 21 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 33 вулицях міста. За результатами рейдів складено 12 протоколів та видано                                               

54 попередження. 

 

Освіта 
 

21 серпня в приміщенні міської ради відбулися  конкурси на заміщення 

вакантних посад директорів комунальних закладів «Кущівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» та „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр „Сузір’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. 

Рішенням конкурсних комісій рекомендовані для призначення на 

посади директорів вищевказаних закладів Вельгун Наталія Миколаївна та 

Колосова Світлана Олегівна.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


