
    ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                 за 15 – 17 червня 2018 року 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 11 по 15 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1316 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2360 консультацій.  

        З 11 по 15 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради               

м. Кропивницького було 43 громадянина з питань: соціально-правового 

захисту дітей – 16; усиновлення та опіки - 11; з майнових питань – 8; 

визначення порядку зустрічей з дитиною – 8. Відбулося два профілактичних 

рейди; складено 5 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися 

у складних життєвих обставинах; 8 – сім'ях опікунів (підопічних). 

Спеціалісти служби приймали участь у 10 судових засіданнях (кримінальні 

справи відносно неповнолітніх – 6, позбавлення батьківських прав – 1, 

визначення місця проживання дитини - 1).   

        З 11 по 15 червня до управління соціальної підтримки населення міської 

ради звернулось 114 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісій - 60 осіб; з питання підготовки необхідних                 

документів - 54 особи. Надано 56 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 

         15 червня під головування керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко в рамках реалізації проекту щодо відкритих 

даних міста Кропивницького 2018 року проведено засідання робочої групи 

щодо розвитку відкритих даних міста Кропивницького. Члени робочої групи 

погодили перелік виконавчих органів міської ради та комунальних 

підприємства міста щодо проведення аудиту даних. За результатами 

проведеного аудиту та онлайн, оффлайн опитування громадськості 

(проводилось на сайті міської ради) протягом квітня-травня визначили 

перелік пріоритетних наборів даних та частоту їх оновлення. 

        15 червня під головуванням співголови робочої групи - заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 

Грабенка проведено виїзне засідання робочої групи з вивчення питання щодо 

комплексної реконструкції набережної річки Інгул на відрізку від                        

вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому. Членам робочої 

групи роздано технічне завдання на реконструкцію набережної річки Інгул на 

цьому відрізку. Наступне засідання заплановане на 20 червня 2018 року для 

остаточного вирішення питання щодо прийняття технічного завдання. 
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Діалог влади з народом 

        15 червня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулися 7 заявників з питань: дотримання 

санітарно-технічного стану в мережі продажу продуктів харчування, 

виділення земельної ділянки під гараж, ремонту покрівлі будинку, створення 

зупинки на вимогу для громадського транспорту.  

        15 червня  на «гарячій лінії» міського голови чергував т.в.о. начальника 

служби у справах дітей Міської ради міста Кропивницького Ігор Горін, який 

відповів на 2 дзвінки з питань прописки неповнолітньої дитини та вжиття 

заходів до матері неповнолітніх дітей, яка зловживає алкоголем та не виконує 

своїх батьківських обов’язків. 

Події суспільно-політичного життя                                                                  

Сторінки історії                                                                

15 червня на будівлі Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ за 

сприяння Кіровоградської обласної державної адміністрації та Міської ради 

міста Кропивницького було відкрито меморіальну дошку, присвячену                 

100-річчю від дня перебування у м. Кропивницькому (Єлисаветграді) Легіону 

Українських Січових Стрільців. У церемoнії відкриття взяли участь перший 

заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, 

заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура, секретар 

Міської ради міста Кропивницького Андрій Табалов, студенти кoледжу, учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста, представники Сoкoлівськoї та 

Пoмічнянськoї об”єднаних територіальних громад, громадськість міста. 

Кількість учасників — до 100 осіб.  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 11по 16 червня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка проводився всеукраїнський турнір з боксу, 

присвячений пам’яті Заслуженого тренера України Віктора Павловича 

Зверєва. Турнір організовано за співпраці обласної федерації боксу, 

управління молоді та спорту Міської ради м. Кропивницького, відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.             

У змаганнях взяли участь 65 спортсменів із 15 регіонів України, у тому числі              

11 боксерів із міста Кропивницького. Вихованець комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 управління молоді та 

спорту Міської ради м.Кропивницького» Тимур Балаєв став бронзовим 

призером змагань, а Піть Дмитро та Чеголя Артем посіли відповідно 5 та               

8 місце. 

З 14 по16 червня в м. Линів Рівенської області відбувся черговий тур 

чемпіонату України з пляжного волейболу. Вихованець  комунального 
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закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 управління 

молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького» Ігор Свірідов у складі 

збірної команди України  виборов перше місце (тренер Кольцова М.В.) . 

        15 червня на базі Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету відбулось 

закриття «Літньої школи 2018». Учні 8- х класів закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького протягом 2-х тижнів мали можливість 

підвищити свій освітній та культурний рівень, поглибити свої знання з 

англійської мови інженерного спрямування та отримати певні орієнтири 

щодо вибору майбутньої професії. Традиційно випускникам «Літньої школи» 

вручені сертифікати про її закінчення.                                                                                                                                                  

        15 червня 29 дітей пільгових категорій направлені на оздоровлення до 

ДЗОВ «Жовтень», що в селищі Бірки Олексадрівського району. 

        15 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 19 – бібліофорсаж «Безпечні перегони». Командні змагання пройшли 

у кілька етапів. Журі оцінювало швидкісне катання, фігурні покази та 

майстерність їзди. Гравці впевнено виконували численні завдання: рухалися 

парами, крутили на ходу обручі, влучно кидали м’ячі у мішень. Веселим та 

азартним виявився конкурс «Хокей на роликах». У фіналі відбулися й 

поодинокі швидкісні заїзди юних шумахерів на своїх двоколісних «конях». 

Фан-зону заполонили численні вболівальники − дошкільнята садочку №62, 

які заробили додаткові бали своїм командам гучними вигуками, та додали 

усім шаленого настрою. Так, бібліотекарі в черговий раз гучно про себе 

заявили та довели всім присутнім, що бібліотека – це краще місце для 

відпочинку. 

№ 4 – джем-сейшн «Цікаве хобі» для вихованців гуртка залізничного 

моделювання КЗ "Станція юних техніків  Кіровоградської міської ради".     

Хлопці розповіли про свої захоплення, розмірковували над питанням «Чи 

допомагає хобі стати більш успішною людиною?» та дізналися з розповіді 

бібліотекарів про незвичні захоплення відомих людей. 

        16 червня в рамках проведення акції «мистецькі вихідні» відбулася 

безкоштовна пішохідна екскурсія «Легендами нашого міста». Екскурсовод 

музею музичної культури ім. К. Шимановського Олена Классова розповідала 

учасникам заходу (20 чоловік) про історичні перлини нашого міста, 

неповторні легенди про видатних особистостей, висвітлюючи як історично 

доведені факти, так і переказані людьми історії. Також у парку культури та 

відпочинку «Ковалівський» відбувся виступ міського професійного духового 

оркестру. Бажаючих послухати класичну музику виявилося дуже багато               
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(80 осіб), адже увесь літній майданчик був заповнений глядачами і 

поціновувачами прекрасної музики. Завершились «мистецькі вихідні» у 

парку «Ковалівському» безкоштовним переглядом фільму «Щоденник 

пам'яті» в рамках реалізації громадського проекту «Кінотеатр під відкритим 

небом».   

  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 11 по 15 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану 45 вулиць. За виявлені 

порушення Правил благоустрою міста складено 41 протокол про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та надано 69 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.   

  

Ситуація на споживчому ринку 

        15 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, міської дружини міста Кропивницького   

обстежено три відкритих літніх майданчика з питання дотримання заявлених 

проектів по: вул. Вокзальній, 20, к. 1; пляж «Ковалівський»; парк культури та 

відпочинку «Ковалівський». Суб`єкти господарювання літніх майданчиків 

запрошені до спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького 

для співбесіди з питань дотримання Правил благоустрою міста. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко  
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