
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            13 – 15 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 09 по 14 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1097 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2209 консультацій.  

З 09 по 13 вересня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 114 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 51 особа                              

за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 63 особи. Направлено 288 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   

 

З 09 по 13 вересня на особистому прийомі у начальника управління та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 56  громадян                        

з питань: усиновлення – 4; опіки та пілування – 12; майнових питань – 8; 

визначення місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту                 

дітей – 15; визначення порядку участі у вихованні дитини – 6; позбавлення 

батьківських прав - 5. 

Проведено 3 профілактичні рейди, складено 9 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 15 – у сім'ях опікунів (піклувальників) 

Спеціалісти управління брали участь у 10 судових засіданнях та                                

у знайомстві дитини-сироти з кандидатами в опікуни. 

 

15 вересня під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету 

міста Кропивницького.  

Розглянуті заяви 4-х громадських організацій щодо надання фінансової 

підтримки на 2019 рік. Погоджено надати фінансову підтримку 

Кіровоградській міській організації “Спілка незрячих Кіровоградського                          

УВП УТОС”, Товариству інвалідів Великої Вітчизняної та інших війн міста 

Кіровограда, Кропивницькій міській організації Товариства Червоного Хреста 

України та Кропивницькій міській організації інвалідів “Сила духу”.  
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Діалог влади з народом 

 

13 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.              

На прийом звернувся заявник з питання працевлаштування у закладах освіти. 

 

13 вересня у виконавчих органах Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради відбувся День відкритих дверей з нагоди Дня міста. 

Було прийнято та надано кваліфіковані консультації 123 особам. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій 

 

15 вересня політична партія “Рідне місто” з 16.00 до 18.00 у сквері 

«Покровський» проводила День мікрорайону. Під час заходів дітей розважали 

аніматори, проводились майстер-класи, боді-арт, виставка-продаж хенд-мейд, 

виступали творчі колективи міста. На заході були присутні депутати міської 

ради Олександр та Катерина Шамардіни.  

Орієнтовна кількість учасників – 400 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 06 по 15 вересня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив чемпіонат 

області з шахів, у якому брали участь 30 шахістів.  

Переможцем став студент факультету фізичного виховання                                 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету                                          

ім. В. Винниченка Богдан Басько, друге місце посів доцент кафедри 

матеріалознавства та ливарного виробництва Центральноукраїнського 

національного технічного університету Віктор Ломакін та третім став учень 

10-го класу НВО № 16 Іван Ковальчук. 

Чемпіон області Богдан Басько у жовтні візьме участь в чемпіонаті 

України з шахів, який відбудеться у м. Кременчуці. 

 

З 13 по 15 вересня у м. Кропивницькому проходив чемпіонат України 

та відкритий чемпіонат міста з велоспорту на шосе, присвячений пам`яті 

заслуженого тренера України Симоненка С.І. У змаганнях брали участь                       

156 учасників із 23-х команд. Під час урочистого відкриття спортсменів 

привітав заслужений майстер спорту України Олександр Симоненко. 

Переможці та призери нагороджені медалями відділення НОК України 

у Кіровоградській області, дипломами управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького та кубками обласної федерації велосипедного 

спорту. 
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З 13 по 15 вересня у комунальному закладі «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3» проходив відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 

з тенісу настільного, присвячений Дню фізичної культури і спорту, у якому 

брали участь 62 спортсмени.  

Переможці й призери нагороджені дипломами управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

З 13 по 15 вересня в спортивній залі Центральноукраїнського 

національного технічного університету проходив відкритий чемпіонат міста                   

з боротьби греко-римської, присвячений пам’яті майстра спорту СРСР, 

тренера Миколи Бондаря. У змаганнях брали участь 100 борців. Всі учасники 

та гості змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять М.Бондаря, який                        

50 років свого життя віддав греко-римській боротьбі. 

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа                   

№ 3», тренером-викладачем у якому тривалий час працював Микола Бондарь, 

представляли 28 вихованців. Учні даної спортивної школи Владислав 

Урсалов, Ян Красножон, Богдан Рябов та Ігор Грузін завоювали золоті 

нагороди у своїх вагових категоріях. 

Переможці та призери нагороджені медалями відділення НОК України 

у Кіровоградській області, дипломами управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького та кубками обласної федерації боротьби греко-

римської. 

 13 вересня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  № 19 – бібліорейд 

«Бібліотека попереджає: читання корисно для вашого здоров'я «Читати 

здорово!»; № 7 – літературна вікторина «Вивчай і знай свій рідний край»;                    

№ 14 – бібліопікнік «В гостях у осені!»; № 21 - help-консультація «Мусять 

добре знати діти, як по вулиці ходити!». 

 

Діяльність громадських організацій 
 

15 вересня громадська організація “Щасливий пес” долучилася до 

Всеукраїнського маршу за тварин – 2019 та проводила з 12.00 до 13.00 марш 

по вулиці Великій Перспективній (від готелю “Турист” до площі Героїв 

Майдану). Акція проводилася з метою привернення уваги до необхідності 

порятунку тварин від жорстокого поводження з ними.  У руках учасники ходи 

тримали фотографії тварин і плакати із закликами до їх захисту. Люди 

вигукували слогани: “Україна – гуманна країна”, “Захист слабких – справа 

сильних. Кропивницький за гуманність” тощо. Під час заходу збиралися 

підписи під універсалом гуманного ставлення до тварин. 
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На заході були присутні міський голова Андрій Райкович, представники 

громадських організацій, громадськість міста. Орієнтовна кількість учасників 

– 150 осіб. 

 

До Дня міста Кропивницького 
 

15 вересня 6 команд велолюбителів Кропивницького брали участь                           

у велоквесті по історичних місцях, організованому з нагоди 265-ї річниці 

заснування нашого міста. Велосипедисти виконували завдання на знання 

історії пам'яток культурної спадщини Кропивницького, архітектурних 

шедеврів, відомих особистостей та епохальних винаходів. Церемонія 

нагородження відбулася на Фортечних валах. Переможці та учасники заходу 

отримали сувенірну продукцію від міської ради, а наймолодші учасники 

квесту — смаколики. 

На всіх велосипедистів та численних глядачів очікував незвичайний 

сюрприз — відкриття на одному з бастіонів інсталяції “Квіткова фортеця”. 

Створити її запропонувала молодь міста, міська рада ідею підтримала, а кошти 

на реалізацію виділив міський голова Андрій Райкович. Право ж урочисто 

відкрити “Квіткову фортецю” отримали капітани велокоманд. 

Вітаючи усіх учасників, міський голова Андрій Райкович, який разом                     

з заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Олександром Мосіним та Андрієм Паливодою, також приїхав на велосипеді, 

зазначив, що відкриття інсталяції може стати хорошим поштовхом для 

створення на Фортечних валах цікавого історичного комплексу. 

Каркас фортеці було сторено завдяки постійному партнеру міської ради, 

відомій у Кропивницькому меценатці Людмилі Шубіній, а квіти в нього 

висадили працівники КП «Благоустрій». 

 

Конфесії та міжконфесійні стосунки 
 

14 вересня релігійна громада “Уславлення” християн євангельської віри   

з 16.00 до 20.00 на Фортечних валах проводила молодіжний захід з метою 

проповіді Слова Божого та молитви за людей.  

Орієнтовна кількість учасників – 30 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 09 по 13 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

65 вулицях міста. За результатами рейдів складено 52 протоколи про 

порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та видано 26 попереджень. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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