
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 04-06 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 31 серпня по 04 вересня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг було прийнято 3212 звернень від громадян і 

суб’єктів господарювання, надано 1838 консультацій. 

 

  З 31 серпня по 04 вересня до управління соціальної підтримки 

населення звернулись 110 осіб з питань: надання матеріальної допомоги                                                 

– 51 особа; підготовки необхідних документів   –  59 осіб.  

Направлено 247 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

З 31 серпня по 04 вересня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 67 громадян з 

питань: усиновлення, опіки та піклування – 38; 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 4 рейди з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 12 сімей з дітьми,                                 

які потрапили у складні життєві обставини, 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 6 судових засіданнях, двох 

знайомствах батьків-вихователів з двома дітьми та кандидатів в усиновлювачі                        

з дитиною, влаштуванні дитини до комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей». 

 

04 вересня відбулося позачергове пленарне засідання тридцять 

четвертої сесії Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання.  

На засіданні розглянуті та прийняті рішення: про внесення змін                          

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 
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скликання від 20 грудня 2019 року «Про районний у місті бюджет на 2020 

рік»; 

про внесення змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 177 «Про затвердження 

списку присяжних Ленінського районного суду м. Кіровограда». 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 03 по 06 вересня у м. Дніпрі проходив Кубок України зі скелелазіння 

серед чоловіків та жінок у виді програми швидкість (формат «рекорд»)                          

та трудність. Змагання зібрали 73 найсильніших спортсменів із семи регіонів, 

а саме: Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Чернівецької, 

Київської та Кіровоградської областей. 

Кіровоградську область представляли вихованці комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста 

Кропивницького», комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та ФСТ «Динамо». 

Чемпіоном Кубка України серед чоловіків в лазінні на швидкість став 

Ярослав Ткач. До вісімки фіналістів в швидкості попали: Валерія 

Прошаченко та Юрій Побережець.  

Переможці та призери нагороджені медалями, дипломами Федерації 

альпінізму і скелелазіння  України та сертифікатами на грошову винагороду 

від спонсорів. 

Готували спортсменів до змагань тренери Микола Побережець та Юрій 

Побережець. 

 

05 вересня у смт Олександрівці проходив чемпіонат Кіровоградської 

області з легкої атлетики серед спортсменів 2005-2006 р.н., 2007 р.н.                                

та молодших. Змагання зібрали 150 учасникiв. Вихованці комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради 

міста Кропивницького» Валерія Дмитрашко посіла І місце у бізі на 400 м, 

Олександра Скирда - І місце у стрибках в довжину, Даніїл Жолобов - ІІ місце 

у бізі на 400 м  та ІІІ місце у бізі на 100 м, Єгор Матвєєв - ІІ місце у  бізі                       

на 800 м. 

Тренують спортсменів Віталій Пархоменко, Олександр Тесленко                            

та Олена Тесленко. 

 

06 вересня на базі КЗ «Соколівська КДЮСШ» проходила відкрита 

першість з велосипедного спорту. Змагання зібрали 82 учасника з 4-х команд.  
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Вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» завоювали                              

9 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагороди. 

 

Сторінки історії 

 

З 02 по 04  вересня в закладах освіти міста з нагоди 6-ї річниці 

Іловайської трагедії були проведені виховні години та тематичні уроки. 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

04 вересня 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 

призупинена. 

 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. Всім торгуючим було запропоновано перейти 

здійснювати торгівлю на території ринків. 

 

Житлово-комунальна сфера 
 

 З 31 серпня по 04 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного 

стану по 49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 22 протоколи та 

видано 65 попереджень. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


