
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

за 28-30 травня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 24 по 28 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 4040 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2357 консультацій. 
 

З 24 по 28 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 57 громадян з питань: опіки, 

піклування та усиновлення – 33; соціально-правового захисту дітей – 24. 

Спеціалістами управління проведено 2 рейди по території міста та 

відвідано за місцем проживання 4 сім’ї  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  

обстеження житлового об'єкта – квартири з метою придбання житла особі з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів 

субвенції                                   з державного бюджету. 

 Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях та                                

2-х знайомствах потенційних усиновлювачів з 3 дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та батьків-вихователів з 3 дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 

З 24 по 28 травня  до департаменту соціальної політики звернувся                                                                   

81 громадянин з питань, а саме: надання матеріальної допомоги – 28, надання 

грошової компенсації замість  путівки особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, – 11,  санаторно-курортного лікування – 17, 

прийняття звітів-розрахунків за оплату додаткової відпустки від підприємств, 

на яких працюють громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, – 25. 

 Надано письмових відповідей громадянам, депутатам, організаціям                       

та установам – 158.                                                                
 

Діалог влади з народом 

 

28 травня на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Роман Лунгол, який відповів на 4 дзвінки стосовно самовільного 

встановлення паркану на земельній ділянці по вул. Кавказькій.  
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Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

 30 травня Кропивницька міська федерація спортивного туризму 

організувала традиційний масовий захід «Велодень». 

 Кілька сотень мешканців міста та його гостей проїхалися на 

велосипедах головними вулицями міста. Дистанція маршруту склала 15 км. 

 На фініші учасників заїзду чекала польова кухня та різноманітні 

заходи: для дітей – традиційні змагання «Роверок», учасником яких могли 

стати діти відповідно до вікових категорій. Для дорослих і молоді 

проводився відкритий чемпіонат міста з велотуризму в дисципліні 

«Велокрос», показові виступи учасниць фітнесу на батутах. 

 На волейбольному майданчику відбулися змагання з паркового 

волейболу. 

 Організатором масового заходу виступила федерація спортивного 

туризму міста Кропивницького, а партнерами – обласний центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, торгова марка «Здорова вода», 

аматорські велоклуби «Там-де-ми», «Велокроп», «BikeBand», обласна 

організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», магазин 

«ProBike», клуб Fight Baza. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 28 по 30 травня у м. Кропивницькому проходив відкритий чемпіонат 

України та відкритий чемпіонат області з велосипедного спорту, присвячені 

Міжнародному дню захисту дітей. Змагання зібрали 250 учасників із 29 міст 

та селищ. Вихованка комунального закладу «Комплексна-дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1» Катерина Воротілєнко у командному чемпіонаті 

України в індивідуальній гонці серед молодших дівчат посіла І місце, а серед 

юнаків Володимир Микитюк, Євген Тесцов, Ярослав Барановський посіли                    

ІІІ місце. У командному чемпіонаті України в груповій гонці серед молодших 

юнаків Дмитро Рубін, Олександр Штембуляк, Ярослав Галба посіли ІІІ місце. 

Серед юнаків Володимир Микитюк, Євген Тесцов, Ярослав Барановський 

посіли також ІІІ місце. 

У відкритому чемпіонаті Кіровоградської області в груповій гонці 

Катерина Воротілєнко посіла І місце та в індивідуальній гонці серед юнаків 

Євген Тесцов посів ІІІ місце, серед молодших юнаків Дмитро Рубін - ІІІ 

місце. 

 

З 28 по 30 травня у м. Києві проходили змагання з гімнастики 

художньої «Кубок Березняків-2021». Змагання зібрали 630 учасниць. 

Гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3» Катерина Негода та Богдана Кравченко посіли І 

місця, Єлизавета Цуркан, Влада Хоменко, Мілана Тороп, Діана Дєдова 

посіли                             ІІ місця та їх одноклубниці Поліна Астаф’єва, 
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Вікторія Непорожня, Тіна Гапченко, Катерина Савченко, Софія Кришко 

посіли почесні ІІІ місця. 

Тренує гімнасток Вікторія Фесюк. 

 

29 травня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19» проходив 

чемпіонат міста з гімнастики художньої «Єлисаветградська весна». Змагання 

зібрали 65 учасниць з 5 команд. Гімнастки комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» Олександра 

Просандєєва, Єлизавета Олексієнко, Марія Алечко, Владислава Хавтуляріна, 

Аріна Тетяніченко посіли І місця.  

 

29 травня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого                       

в рамках проєкту «Відкриті сторінки душі» на захід був запрошений Борис 

Васильович Притула, заслужений діяч мистецтв України, відмінник народної 

освіти, кандидат педагогічних наук, автор книг, віршів і статей «Ліричне 

багатоголосся» (2019) та пісенника «Україно, зоре непогасна» (2020).                       

Борис  Притула з дружиною Валентиною часті гості в карпенковій оселі, 

адже саме в музеї створили вокальний дует «Лебедина вірність» та 

презентували книги. Автор проєкту Антоніна Корінь під час зустрічі 

розпитала гостя про його  активну участь у роботі творчого об’єднання 

«Парус», діяльність керованого ним вокального ансамблю «Берегиня», 

роботу над новим пісенником та співпрацю з давніми друзями-поетами та 

новими співавторами. 

Обмінялися думками про інші хобі – бібліофільство, езотерику та обговорили 

перспективи майбутніх заходів  у бібліотеках  та музеї.  

 

29-30 травня у місті Києві проходив відкритий чемпіонат 

Деснянського району з художньої гімнастики «Золота Мрія». Змагання 

зібрали 370 учасниць. Гімнастки комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» посіли призові місця: Кіра Турчак – ІІ місце, 

Маріанна Атамась, Яна Загводська та Вікторія Соловйова – ІІІ місця. 

Тренує гімнасток Марія Костанді.  

 

30 травня у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького була презентована виставка «Карбування духовної 

пам’яті: музейні автографи». Побачивши її в Інтернеті, відгукнулась відома в 

Україні родина багаторічних очільників авіакомпанії «Урга» Галини 

Кузьменко та Леоніда Шмаєвича. Колишні кропивничани, а останні десять 

років одесити, подарували із особистої бібліотеки до фондів музею близько 

півсотні книг з автографами як письменників-краян, так і власних. Це стало 

приводом для творчої зустрічі і нової виставки «Автографи повертаються в 

музей», якими продовжується цикл заходів, присвячених 30-річчю 

незалежності України. 
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З вітальним словом до присутніх звернулася директор музею Лариса 

Хосяінова. Вона представила головних героїв зустрічі – бізнесменів, 

науковців і меценатів Г. Кузьменко та Л. Шмаєвича, які допомагали багатьом 

закладам                і установам: театру ім. М. Кропивницького, обласній 

філармонії, літературним об’єднанням і творчим колективам. У виступах 

нових друзів музею прозвучало багато цікавого: біографічні моменти, 

розповіді про ділові та наукові зв’язки, досягнення в авіації, боротьбу за 

утвердження незалежності України.  

На згадку про музей одесити отримали буклети, в яких йдеться про 

Івана Карпенка-Карого, видатних особистостей, що бували в 

єлисаветградській оселі драматурга,  та заходи, які відбуваються в будинку 

Тобілевичів. Присутні дарували меценатам квіти, книги, сувеніри. Музичним 

вітанням стала пісня у виконанні дуету заслуженого діяча мистецтв Бориса 

Притули та його дружини Валентини. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

30 травня на площі Героїв Майдану громадська організація “Рух Опору 

Капітуляції” провела акцію протесту “Покажіть нам справедливість”                              

з вимогами справедливого правосуддя та припинення політичних репресій 

щодо Сергія Стерненка. Кількість учасників — до 10 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 З 24 по 28 травня працівники інспекції з благоустрою провели рейди                                   

з перевірки санітарного стану по 56 вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 45 протоколів та видано 39 попереджень. 

 

Благодійні акції 
 

29 травня на площі Героїв Майдану до Міжнapoднoгo дня зaхисту 

дітeй  відбулася всеукраїнська благодійна акція «Врятувати Алісу Шевчик»                              

на підтримку тяжкохворої доньки рятувальника з Кривого Рогу. Організатор 

акції, до якої долучилася низка міст України, – Головне управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській 

області. 

На площі Героїв Майдану організатори влаштували демонстрацію 

пожежного обладнання та спеціальних автомобілів, організували фотозону                  

та провели для юних і дорослих жителів й гостей обласного центру конкурси, 

вікторини та змагання.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
Ірина Штадченко 35 83 89 


