
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

за 13-17 жовтня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 11 по 13 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
«Прозорий  офіс»  було  прийнято  2425  звернень  від  громадян  і  суб’єктів
господарювання, надано 2006 консультацій.

З 11 по 13 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей було 24 громадянина з питань опіки,
піклування.

Спеціалісти управління провели 1 рейд по території міста та відвідали
за місцем проживання 5 сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих
обставинах.  Складено  акти  обстеження  умов  проживання,  з  батьками
проведено  відповідну  профілактично-роз’яснювальну  роботу  щодо
належного  виконання  своїх  батьківських  обов'язків.  Проведено
4  обстеження  житлово-побутових  умов  у  сім'ях  опікунів,  піклувальників,
відвідано 1 прийомну сім'ю.

Спеціалісти  управління  брали  участь  у  9  судових  засіданнях;
знайомстві  потенційних  усиновлювачів  та  батьків-вихователів  з
2 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування; засіданні
ради  з  питання  профілактики  правопорушень  серед  дітей  у
КЗ «Новомиколаївська гімназія Кропивницької міської ради».

З 11 по 13 жовтня до  департаменту  соціальної  політики звернулося
70 громадянин  з  питань: надання  матеріальної  допомоги  –  38,  надання
соціальних послуг –  7, виплати щомісячної грошової допомоги у зв’язку з
обмеженням  споживання  продуктів  харчування  місцевого  виробництва  та
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  –  3,  санаторно-
курортного  лікування  –  11,  видачі  (заміни)  посвідчень  особам,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  –  2,  надання
консультацій та роз’яснень – 8.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям
та установам – 95.

З  11  по  13  жовтня  управлінням  містобудування  та  архітектури
проведено  1  засідання  комісії  з  координації  заходів  щодо  впорядкування
розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  міста  шляхом  обміну
інформацією електронною поштою, а саме: 13 жовтня розглянуто 3 питання
щодо розміщення зовнішньої реклами.
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13  жовтня під  головуванням  директора  Кропивницького  міського

центру  соціальних  служб  Олега  Краснокутського  відбулося  засідання
комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті  питання: про  доцільність  усиновлення  -  2;  про  розгляд
клопотання  адміністрації  КЗ  “Центральноукраїнський  ліцей-інтернат
спортивного профілю Кіровоградської  обласної  ради” -1;  про реєстрацію
громадянином К. батьком-вихователем дитячого будинку сімейного типу -1;
про  надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання дитини - 1;
про  затвердження  індивідуальних  планів  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, - 5; про встановлення опіки над майном дитини-
сироти - 1; про надання дозволу  на  отримання грошової  компенсації  -  1;
про надання дозволів  -  4;  про погодження відрахування неповнолітнього
учня з навчального закладу -1;  про доцільність позбавлення батьківських
прав - 2; про визначення способів участі у вихованні дитини - 1.

13 жовтня  під головуванням заступника голови Подільської районної
у  місті  Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія  відбулося  засідання
адміністративної комісії. 

Розглянуто  10  протоколів  про  адміністративні  правопорушення,
передбачені статтею 152 України про адміністративні правопорушення та
Правилами  благоустрою  території  міста  Кропивницького.  Накладено
адміністративні стягнення у вигляді штрафу по 6 протоколах та вирішено
закрити 4 справи.

13  жовтня  заступник начальника  управління  молоді  та  спорту
Катерина  Черкасська  провела  нараду  з  педагогами  –  організаторами
КЗ «Об’єднання дитячо – юнацьких клубів за місцем проживання».

Розглянуті питання: про звіт щодо використання бюджетних коштів на
утримання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання; про благоустрій
прилеглих  територій  до  закладів;  про  дотримання  карантинних  вимог  в
умовах «жовтої» зони.

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

13  жовтня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Михайла  Бєжана проведено  робочу
нараду  з  обговорення  проєкту  регуляторного  акта  "Про  затвердження
Положення про порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження
підприємницької  діяльності  на  території  Кропивницької  міської
територіальної громади". У робочій нараді брали участь керівники окремих
виконавчих  органів,  члени  комісії  з  питань  економічного  розвитку,
промисловості,  підприємництва,  інвестицій  та  регуляторної  політики,
голова  комісії  з  питань  екології,  земельних  відносин  та  комунальної
власності. 
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За результатами наради вирішено доопрацювати проєкт рішення та

внести його на чергове засідання виконавчого комітету.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

13 жовтня в громадському просторі «Krop:hub»  управлінням молоді
та  спорту  проведено  «Молодіжний  форум»  на  тему:  «Молодь
Кропивницького», в якому взяли участь 11 громадських організацій. Під час
зустрічі  всі  присутні  ознайомились  з  діяльністю молодіжних організацій
міста, дізнались про цікаві проєкти, що реалізуються.

13 жовтня у  бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено: 

№  6  –  годину  козацьких  традицій  «Слава  козацька  вічно  жива».
Запрошений гість Головний отаман Кіровоградської області Центрального
козачого округу,  генерал-полковник козацтва Валентин Євгенович Карпов
цікаво  розповів  про  витоки  козацтва,  козацькі  округи  на  теренах
Кіровоградщини.  Валентин  Євгенович  урочисто  посвятив  учнів  в  джури
справжньою  козацькою  шаблею  та  вручив  їм  Реєстрові  грамоти.
Бібліотекарі  провели  вікторину  «Обереги  козаків»,  де  учні
продемонстрували свої знання побуту і звичаїв козаків;

№  4  –  патріотичну  варту  «З  глибин  сторіч  козацький  клич».  Юні
читачі бібліотеки розважалися, змагатися у спритності, силі і кмітливості.  

До  свята  бібліотекарі  оформили  книжкову  виставку  «Патріотизм.
Воля.  Мужність»,  яка  ознайомила  присутніх  з  історією  свята,  а  також
презентували рекомендаційний бібліографічний список літератури «Герої,
які творять сьогодення»;

№  10  –  пізнавальну  подорож  «Козацька  слава  не  поляже».
Розглядаючи  тематичну  викладку  літератури,  користувачі  бібліотеки
пригадали українських захисників землі та історичне минуле своєї держави.
Переглянули пізнавальні відеоролики, слухали козацькі пісні,  збагатилися
новими знаннями про історичне, героїчне минуле рідної землі;

№ 14 – онлайн подорож «І оживає дух козацький». Напередодні свят
працівники  бібліотеки  згадали  героїчну  сторінку  історії  країни  –  славне
козацтво та її  державу – Запорізьку Січ.  Захід супроводжувала книжкова
виставка  «Святі  лицарі,  захисники  Вітчизни».  Учасники  заходу  жваво
читали  прислів’я  про  справжніх  козаків.  Бібліотекар  Оксана  Чернецька
провела гру «Козацький кіш»;
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№  16  –  турнір  сучасних  козаків  «Доки  буде  Україна,  доки  будуть

козаки»! Юні  читачі  брали  участь  в  конкурсах  «Виконання  стройових
вправ», де кожен козак повинен був знати своє місце в строю, займати його
швидко,  не заважаючи іншим; конкурс «Сила»,  під час  якого юні  козаки
мірялися  силою  рук;  конкурс  «Художній»,  де  хлопці  повинні  були
намалювати  свого  улюбленця  -  коня  із  зав'язаними  очима  та  конкурс
«Медичний», де дівчата-козачки надавали першу медичну допомогу;

№ 2 – посвяту в козаки «Їхали козаки». Бібліотекарі провели невелику
екскурсію в минуле України, на Запорізьку Січ. Розповіли про виникнення в
Україні  козацтва,  про  мужність  і  силу,  хитрість  і  розум  козаків.
Переглядаючи  презентацію,  присутні  дізналися  про  зброю  козацьку,
мистецтво  бою,  оригінальний  човен  «чайка»,  культурний  відпочинок
козаків, закони і дисципліну на Січі.

На  абонементі  бібліотеки  читачам  була  презентована  книжкова
виставка «Від козаків до кіборгів»;

 № 13 – інтелектуальна онлайн гра «Кращі з кращих – козаки!». Юні
читачі,  які  виконували  завдання,  переходили  з  однієї  станції  до  іншої:
«Козацька  доба»,  «Видатні  українці»,  «Ерудит»,  «Козацький  куліш»  та
«Заклята грамота». Учасники відповідали на питання онлайн гри з історії та
природознавства,  «варили»  козацький  куліш,  розгадували  секретне
послання у «заклятій» грамоті;

№ 1 – презентацію виставки «Їхали козаки книжковими сторінками».
Бібліотекарі для своїх читачів підготували презентацію книжкової виставки,
під  час  якої  до  уваги  користувачів  на  виставці  представлені  книги,  які
найкраще передають дух українських козаків, їх історію та культуру.

У  Центральній  бібліотеці  імені  Володимира  Панченка  зібрались
читачі, письменники, літературознавці, щоб згадати та вшанувати пам’ять
Володимира  Панченка.  Із  життєвим  та  творчим  шляхом  Володимира
Євгеновича  учасників  заходу  познайомили  бібліотекарі,  а  презентація
доповнила їх розповідь.

14 жовтня на  площі  перед міською радою відбулись урочистості  з
нагоди відкриття пластового збору та пластового року, а також посвята в
пластуни  ГО  «Станиця  Кропивницький  пласту  –  НСОУ».  В  завершенні
зборів  була  організована  костюмована  вечірка  в  громадському  просторі
«Krop:hub».
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16 жовтня на спортивній базі ФК «Зірка» проходили матчі першого

кола змагань чемпіонату ДЮФЛ з футболу серед юнаків 2005 та 2007 року
народження. Першими команду «Аякс-Металург» (м. Запоріжжя) приймали
вихованці  тренера-викладача  Віктора  Дегтяра  (2005  року  народження).
Наші  хлопці  перемогли  з  рахунком  3:1.  Наступну  гру  з  командою міста
Запоріжжя  грали  підопічні  Сергія  Симогулова  (2007  року  народження).
Спортсмени нашої школи перемогли з рахунком 5:0.

16-17 жовтня на  базі  КЗ  «Комплексна  дитячо-юнацька  спортивна
школа № 2» проходив чемпіонат області з гандболу серед юнаків та  дівчат
2010 року народження, підготовчий етап до чемпіонату України «Шкільна
ліга» -  до  змагань допускаються  змішані  команди  хлопців  і  дівчат.  

Команда  міста  зайняла  ІІІ  місце.  Кращим  бомбардиром  турніру  із
26 голами став кропивничанин Максим Кобенко.

16-17  жовтня в  м.  Знам'янці  проходив  І  етап  Кубку  України  з
велосипедного  спорту  (крос)  та  всеукраїнські  змагання  з  велосипедного
спорту,  в  яких  брали  участь  154  спортсмени із  17  команд.
Катерина Воротілєнко  посіла  І  місце,  Олена  Гуцан  Павло  Кіріченко та
Ярослав Галба, Олександр Штембуляк, Дмитро Рубін та Євген Молодченко-
ІІ місце, Євген Тесцов, Дмитро Рубін, Мирослав Бохонок - ІІІ місце.

17 жовтня у м. Новоукраїнці за сприяння Кіровоградської обласної
федерації  футболу  проходила  календарна  гра  першого  кола  змагань
першості Кіровоградської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд
сезону 2021/2022 року серед  юнаків 2009 року  народження.  Команда
ДЮСШ  Новоукраїнка (м.  Новоукраїнка)  приймала  КДЮСШ-2
(м. Кропивницький). Наші хлопці перемогли з рахунком 5:1.

Тренує команду КДЮСШ-2 Володимир Терешонок.

Житлово-комунальна сфера

13  жовтня інспекторами  інспекції  з  благоустрою  Кропивницької
міської ради разом з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки
благоустрою  міста,  у  ході  якого  було  здійснено  обстеження  санітарного
стану  вулиць:  Кропивницького,  Преображенської,  Великої  Пермської,
Водоп’янова, Херсонської, Короленка, Гоголя, Волкова. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  2  протоколи  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.
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З  11  по  13  жовтня  працівниками  інспекції  з  благоустрою

Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  28 вулиць;  складено  9  протоколів;  видано
31 попередження. 
 

До Дня захисників та захисниць України

З 11 по 13 жовтня з  нагоди Дня захисників і  захисниць України з
метою виховання учнівської  молоді  міста  в дусі  патріотизму і  поваги до
захисників України, консолідації українського суспільства у закладах освіти
міста відбулися: тематичні  уроки,  бесіди,  виховні  години,  засідання  за
круглим столом, літературно-мистецькі  акції  «Напиши  есе  про  батька.
Україну  захищають  справжні  чоловіки»,  тематичні  виставки  документів,
друкованих видань, фотоматеріалів.

Здійснено  благоустрій  територій  закладів  біля  пам’ятних  дощок
захисникам України  на  будівлях  закладів  освіти  та  покладання  квітів  до
пам’ятних дощок захисникам України, які навчались у цих закладах.

13 жовтня напередодні  Дня Покрови Пресвятої  Богородиці  та Дня
захисників  і  захисниць  України  у  Кропивницькому  вшанували  пам’ять
загиблих воїнів під час російсько-української війни.  З нагоди державного
свята на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища, біля
пам’ятного  знаку  кожного  Героя  встановили  флагштоки  з  Державними
прапорами України. Міський голова Андрій Райкович та секретар міської
ради Олег Колюка поклали квіти до стели та до місць поховань воїнів. Живі
квіти лягли також на могили Героїв, похованих на усіх кладовищах міста. Їх
поклали заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Олександр Мосін та Олександр Вергун, делегації від Подільської та
Фортечної районних у місті рад. 

13 жовтня до Дня захисників та захисниць України у смт Новому за
участі  старости  Любові  Марченко,  працівників  відділу  з  питань
інфраструктури Новенського старостинського округу та батьків померлого
відбулось покладання квітів до могили учасника бойових дій Безкровного
Олега Миколайовича.

Присутні  вшанували  пам’ять  захисників  та  захисниць  України
хвилиною мовчання.

13  жовтня на  території  комунального  закладу  «Ліцей  «Сокіл»  до
відзначення  Дня  Захисників  і  захисниць  України  відбулася  урочиста
церемонія прийняття присяги учнями-кадетами.
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обласної  державної  адміністрації,  обласної  ради,  міської  ради вшанували
пам'ять загиблих,  до  монументів на Меморіальному комплексі  «Фортечні
Вали»  та  до  пам'ятника  Чорнобильцям  поклали  букети  квітів.  Міський
голова вручив захисникам та захисницям України відзнаки Кропивницької
міської ради та виконавчого комітету.

14  жовтня на  Козачому  острові  відбувся  фестиваль  «Радість  в
камуфляжі».  Тут  виступали  члени  родин  загиблих  Героїв,  волонтери  та
військові,  працювали  демонстраційно-інформаційні  локації  від  силових
структур, проводилися лицарські бої, тривали дитячі майстер-класи, квести,
спортивні  розваги.  Цього  дня  був  встановлений  Національний  рекорд  з
виконання складно – координаційної вправи бьорпі.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради          Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


