
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 18-20 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 14 по 18 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1837 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

3656 консультацій. 
 

  З 14 по 18 вересня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 84 особи з питань: надання матеріальної допомоги –                                                 

39 осіб; підготовки необхідних документів   –  45 осіб.  

Направлено 184 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

З 14 по 18 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 18; соціально-правового захисту                            

дітей – 16; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 12; визначення порядку участі у вихованні дитини – 10. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області проведено 3 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 у сім»ях  опікунів, піклувальників та кандидатів                                         

в усиновлювачі. 

Спеціалісти управління брали участь у 10 судових засіданнях                                    

та  влаштуванні 2-х дітей до патронатної сім'ї. 
 

18 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Анадрія Паливоди та за участю директора 

ТОВ "Украгроекспо" І.Глібка відбулося чергове засідання робочої групи  

з питань підготовки та проведення у місті Кропивницькому  

Міжнародної агропромислової виставки "АгроЕкспо" (з 30 вересня  

по 03 жовтня 2020 року). 
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Розглянуті питання: про стан виконання доручень, які були надані 

виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького на минулому 

засіданні робочої групи (10 липня 2020 року); про завдання щодо  подальшої 

підготовки міста до проведення Міжнародної агропромислової виставки 

"АгроЕкспо". 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

19 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив міський шаховий 

турнір. Змагання зібрали 20 учасників. У загальному заліку перше місце 

завоював студент факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. Володимира 

Винниченка Богдан Басько, срібну медаль виборов учень НВО № 16 Іван 

Ковальчук, третім став адвокат Микола Ребека. 

Серед юнаків переміг учень НВО № 16 Іван Ковальчук, на другому місці 

учень гімназії імені Тараса Шевченка Ярослав Петринський, бронзову медаль 

виборов учень НВО № 16 Іван Логвінов. 

У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Василь Ляшенко, срібну 

медаль виборов Аркадій Аскері, третім став Віталій Вишніченко.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, подарунками від 

обласного відділення НОК України, а також отримали подарунки від спонсора 

шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова. 

 

З 16 по 18 вересня на базі факультету фізичного виховання                                 

ЦДПУ  ім. В.Винниченка проходили фінальні змагання з легкої атлетики                        

19-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. 

Змагання зібрали 119 учасників з 17 областей. Вихованець комунального 

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

міста Кропивницького» Данило Комар виборов два перших місця (біг 200 м            

та метання м’яча) та друге місце (біг 100 м). 

 

19 – 20 вересня в м. Кропивницькому проходив відкритий командний 

чемпіонат України з велоспорту в олімпійських видах програм та парній гонці 

(юнаки, дівчата, молодші юнаки, молодші дівчата). Змагання зібрали                            

232 учасники з 25 команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» 

завоювали 4 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород. 
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З 18 по 20 вересня на базі факультету фізичного виховання ЦДПУ                     

ім. В.Винниченка проходив чемпіонат міста з гімнастики художньої. Змагання 

зібрали 109 гімнасток. Вихованки комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» 

завоювали 3 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди. 

 

До 266-ї річниці заснування міста 

19 вересня відбулися святкові заходи:  автомотопробіг «KROP- 

DRIVE»; урочистості з нагоди відкриття свята, вручення відзнаки Почесному 

громадянину міста у 2020 році Сухомлину Миколі Олексійовичу, 

нагородження кращих представників підприємств, установ та закладів; 

відкриття Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий 

офіс»; на площі Героїв Майдану – презентація пожежної техніки та сучасних 

автомобілів;  по вулиці Дворцовій  фотоартзони і квіткові вернісажі, фестиваль 

«Battle of Steps» брейк-дансу і хіп-хопу; на Театральній площі – частування 

кондитерськими виробами, кавою і прохолоджувальними напоями та 

музичний марафон; по вулиці Кавалерійській презентація національних 

кухонь, а в парку культури та відпочинку «Ковалівський»  фестивалі «Кава 

просто неба» і «Смак Фест», виступ академічного театру музики, пісні і танцю 

«Зоряни»; у парку Перемоги молодіжний концерт «Art Park City»;  на площі 

Героїв Майдану святковий концерт.  

З 18 по 20 вересня проходив відкритий чемпіонат міста з волейболу 

пляжного серед юнаків та дівчат, присвячений Дню міста Кропивницького. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами, медалями та 

кубками управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

З 18 по 20 вересня на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий чемпіонат 

КДЮСШ № 3 з тенісу настільного, присвячений Дню міста Кропивницького. 

Змагання зібрали 28 учасників. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

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

завоювали 3 золотих, 3 срібних та 3 бронзових нагороди. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, медалями та 

подарунками від обласного відділення НОК України. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

18 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд-відстеження по вул. Полтавській  з припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими товарами.  

Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля не 

здійснювалась. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю на території ПП “Кіровоград-

Буд-Дизайн”, проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення 

«стихійної» торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків                                  

та розповсюджено листівки з інформацією стосовно адміністративної 

відповідальності.  
 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 14 по 18 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 45 вулицях міста. За результатами рейдів складено 18 протоколів та видано                                               

67 попереджень. 

 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

