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

за 11-13 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

11 листопада під головуванням депутатки Кропивницької міської ради
восьмого  скликання  Наталі  Чередніченко  відбулося  засідання  постійної
комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики,
культури та спорту. У роботі комісії брали участь секретар міської ради Олег
Колюка, керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  зняття  з  контролю  окремих  рішень
Кропивницької  міської  ради  восьмого  скликання;  про  перейменування
закладів освіти; про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого
2020  року  №  3130  «Про  затвердження  Програми  соціальної  підтримки,
розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та  молоді  м.  Кропивницького  на
2020-2022 роки»(зі змінами); про внесення змін до рішення Кропивницької
міської ради від 02 лютого  2021 року № 99  «Про затвердження Програми
зайнятості населення м. Кропивницького на 2021–2023 роки»  (зі змінами);
про затвердження Положення про управління з питань захисту прав дітей
Кропивницької  міської  ради  у  новій  редакції;  про  звільнення  від  сплати
державного мита; про перейменування вулиць, провулків, тупиків, проїзду.

Постійна  комісія  заслухала  інформацію про  безпеку  в  закладах
культури,  підготовку  бомбосховищ  та  найпростіших  укриттів  в  закладах
культури.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  07  по  11  листопада  фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято 1845  звернень  від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 2367 консультацій.

З 07 по 13 листопада до департаменту соціальної політики звернулося
682  громадянина  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  –  489,  надання
матеріальної  допомоги  –  87,  надання  соціальних  послуг  –  73, 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,  –  13,  консультації  щодо санаторно-курортного
лікування  –  2,  компенсація  замість  путівки  –  1,  компенсації  щорічної
додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, – 7, консультації щодо видачі посвідчень – 3, консультації щодо
проїзду – 1, надання консультацій  – 6.
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Надано письмових відповідей громадянам, депутатам, організаціям 

та установам – 161.

З  07  по  11  листопада  на  особистому  прийомі  у  начальника  та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  міської  ради було
52 громадянина.

Спеціалісти  управління  провели  2  рейди  по  території  міста  та
відвідали  за  місцем  проживання  10  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  обстеження  житлово-побутових  умов  у  7  сім'ях
опікунів,  піклувальників,  одне  знайомство  потенційних  усиновлювачів  з
дитиною-сиротою,   дитиною,  позбавленою  батьківського  піклування,
відвідано  2  прийомні сім'ї.   Проведено  обстеження  та  погодження
придбання  житла  для  7  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

Спеціалістами управління взято участь у 14 судових засіданнях.

З  07  по  11  листопада управлінням  містобудування  та  архітектури
проведено одне засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування
розміщення зовнішньої  реклами на  території  м.  Кропивницького шляхом
обміну інформацією електронною поштою, а саме:  09 листопада 2022 року
розглянуто 3 питання щодо розміщення зовнішньої реклами.

11 листопада  під головуванням заступника директора департаменту
соціальної політики Олени Костенко відбулося засідання комісії  з  питань
надання  та  виплати  одноразової  матеріальної  допомоги  непрацюючим
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю,
матеріальної  допомоги  громадянам  на  лікування,  вирішення  соціально-
побутових проблем тощо. 

Розглянуто 4 заяви щодо надання одноразової матеріальної допомоги
непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та 39 заяв
(26  заявників)  щодо  надання  матеріальної  допомоги  громадянам  на
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо. 

Погоджено  надати  одноразову  матеріальну  допомогу  3 особам  з
інвалідністю та одній непрацюючій малозабезпеченій особі  і  матеріальну
допомогу 26 особам (по 39 заявах).

11 листопада керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Світлана  Балакірєва  провела  нараду  з  керівниками  підпорядкованих
виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про підготовку до засідання сесії Кропивницької
міської  ради;  про  проведення  засідання  громадської  комісії  з  житлових
питань;  про  планування  роботи  виконавчих  органів  міської  ради  на
наступний    тиждень;     про     підключення     користувачів     до     системи
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електронного  документообігу;  про  забезпечення  роботи  «Гарячої  лінії
міського  голови»;  про  організацію  проведення  навчань  з  діловодами
виконавчих органів міської ради.

За підсумками наради були надані відповідні доручення. 

Події суспільно-політичного життя
Громадсько-політичні акції

13  листопада у  місті  Кропивницькому  проводився  автопробіг  на
підтримку звільненого від окупантів м.Херсона.  Учасники акції на площі
Героїв  Майдану вшанували пам’ять  загиблих українців  у  війні  з  росією,
висловили  вдячність  військовим  за  звільнення  м.Херсона  та  мешканцям
Кропивницького за підтримку і прихисток переселенців.

У заході  брали участь вимушені переселенці  з  Херсонщини,  інших
регіонів  України,  представники  громадських  організацій,  жителі  міста
Кропивницького.  Присутні  тримали плакати з  написами:  «Лиманець -  це
Україна»,  «Тягинка  -  це  Україна.  Слава  ЗСУ»,  «Херсон  –  це  Україна»,
«Херсон вільний», «Дякую за мій Херсон», «Херсон вдома» тощо.

Орієнтовна кількість учасників – до 200 осіб.

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

11  листопада  у  бібліотеках-філіях  міської  централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№  19  – лялькова  вистава  «Зберігаємо  спокій,  дбаємо  про  інших».
Організатори наголошували, що ті, хто мають велике і щире серце, повинні
дарувати радість  іншим,  допомагати та  турбуватися про слабших,  а  пес-
рятівник Патрон нагадав основні правила безпеки, які допоможуть вберегти
життя;

№ 14 – літературні посиденьки «Осінь життя – пора золота». Читачі
бібліотеки дарували усім присутнім зворушливі вітання, проникливі пісні,
гуморески, веселі музичні композиції;

№  2  –  літературний  вечір  «Поезія  краси  і  добра».  Юні  читачі
познайомились з біографією поета – Андрія Малишка, прослухали поезію
та  пісні,  відповідали  на  запитання  вікторини  «В  тихім  шелесті  трав,  в
щебетанні дібров».

З  07  по  13  листопада у м.  Львові  проходив  відкритий  чемпіонат
України серед спортсменів 2004 року народження та молодших зі стрільби
кульової з пневматичної зброї. 

Змагання  зібрали  140  учасників  із  11  областей.  Збірна  команда
Кіровоградської  області  виборола  низку  нагород:  Іван  Корнюк  та  Юлія
Ісаченко  посіли  I  місце;  Іван  Корнюк,  Валентин  Літвінчук,  Георгій
Чумаченко - II командне  місце;  Кароліна  Корпусенко,  Дар'я Стефанова  та
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Софія Герасімова - III командне місце; серед дівчат Поліна Павлова, Юлія
Ісаченко,  Ольга  Лепська  -  I  командне  місце;  особистому  заліку  Ольга
Лепська - I місце. 

Тренують спортсменів Ілгам Ібрагімов, Юлія Тарасова, Лілія Фоміна,
Максим Андрусенко та Ігорь Соловей.

З  09  по  11  листопада проходила  першість  КЗ  “КДЮСШ  №  3”  зі
стрільби  кульової  з  пневматичної  зброї  серед  спортсменів  2008  року
народження та молодших.

 У запеклій боротьбі  серед юнаків Андрій Сирота, Іван Вакало, Ольга
Чернова   посіли  I  місце;  Ярослав  Потапенко,  Ілля  Пушкаренко,  Аліна
Кругова - II місце; Арсеній Косенко, Кирило Куценко, Ангеліна Шаповал -
III місце.

Тренують  спортсменів  Юлія  Тарасова,  Марія  Бєлявська,  Сабіна
Табачук.

З 11 по 13 листопада в місті Умані проходив Кубок України з таеквон-
до (ІТФ) серед кадетів , юніорів та дорослих. 

У змаганнях брали участь 500 учасників з України. У складі збірної
області  виступили  11  спортсменів  від  КЗ  “КДЮСШ  №  2”.  Владислава
Лягаєва,  Юсіф  Ейвазов  посіли  1  місце,  Наталя  Конюх  -  2  місце;
Юсіф  Ейвазов - 3 місце.

Ці  змагання  були  першим  етапом  відбору  до  Чемпіонату  Європи.
Тренують  спортсменів  тренери-викладачі  Ігор  Зюнзя  та  Владислава
Лягаєва.

З 11 по 13 листопада в м. Кропивницькому на базі більярдного клубу
«Beatok» відбувся чемпіонат України зі снукеру. 

У змаганнях брали участь представники із 6 регіонів України, всього
30 учасників. КЗ “КДЮСШ № 4” представляли 11 вихованців, які здобули
3 срібні та 6 бронзових нагород. Всі учасники були нагороджені дипломами,
медалями та кубками Міністерства молоді та спорту України. Змагання є
відбірковими до чемпіонату Європи.

З  12  по  13  листопада на  базі  факультету  фізичного  виховання
проходив  командний  чемпіонат  Кіровоградської  області  з  гімнастики
художньої. 

Змагання зібрали 127 учасниць. Гімнастки КЗ  “КДЮСШ № 3”  Анна
Воронюк-Безверха,  Єлизавета  Лебедченко,  Анастасія  Бахтирь,  Дар'я
Савенко,  Анастасія  Скидан  посіли  I  місце;  Ангеліна  Недопас,  Христина
Азза,  Діана Радіонова,  Софія Брюховецька  -  II  місце;  Валерія  Грицаєва,
Надія Василишина, Марія Алечко - III місце.

Тренують  гімнасток  Людмила  Виноградова,  Анастасія  Мельнік,
Світлана Худякова.
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера

З  07  по  11  листопада  працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  29  вулиць,  складено  11  адміністративних
протоколів, видано 31 попередження. 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


