
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   за  06– 09 січня 2017 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 03 по 06 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 673 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1460 консультацій. 

 

З 03 по 06 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

38 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                    

8 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 30 осіб. 

Направлено 59 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 03 по 06 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради було                                               

15 громадян з питань: соціально-правового захисту дітей – 5; усиновлення  та 

опіки  - 5; майнових питань – 5. 

Відбулося 2 профілактичних рейди за участю працівників ГУ НП в 

Кіровоградській області.  За підсумками рейдів складено 7 актів обстеження 

умов проживання в сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах,                     

та 2 акти обстеження умов проживання в сім'ях опікунів (усиновлювачів). 

Спеціалісти служби брали участь у 3-х судових засіданнях.                                               

 

06 січня міський голова Андрій Райкович привітав бійців легендарного 

3-го полку спеціального призначення з Різдвяними святами. Очільник міста 

разом зі своїми заступниками Олександром Мосіним і Олександром 

Грабенком передали частині десять великих короваїв і Різдвяні кошики до 

святкового столу. 

Завідуюча їдальнею військової частини Тетяна Бородіна тепло 

подякувала міській владі за турботу і гостинці, а заступник командира частини 

Сергій Францишкевич вручив міському голові Подяку від особового складу за 

патріотичну позицію і суттєву матеріальну допомогу армії. 

 

07 січня о 8.00  год. під головуванням заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося 

засідання міського оперативного штабу з подолання наслідків ускладнення 

погодних умов на території міста  Кропивницького. 

Було заслухано інформацію заступника начальника Головного 

управління житлово – комунального господарства Юлії Яндович, начальника 
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управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Сергія Коваленка, керівників комунальних та житлово – експлуатаційних 

підприємств міста про хід подолання наслідків негоди.  

Зокрема Коваленко С.М. повідомив присутніх, що за станом на                 

8.00 год. 07 січня 2017 року транспортна інфраструктура міста, системи 

енерго-, газо-, тепло-, водопостачання, зв’язку, медичні установи та об’єкти 

соціальної інфраструктури міста працюють  в штатному режимі, надзвичайних 

ситуацій та подій не зафіксовано. 

За результатами наради було відкориговано  план спільних дій  та 

поставлені відповідні завдання керівникам виконавчих органів міської            

ради, комунальних підприємств міста щодо подальшої роботи з подолання 

наслідків снігопаду в умовах низьких температур. 

 

09 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Мосіна відбулося чергове 

засідання оперативного штабу з подолання наслідків ускладнення погодних 

умов на території  міста. 

           Олександр Мосін подякував усім комунальним службам, чиї злагоджені 

дії у період з 06 по 09 січня забезпечили стабільну роботу усієї інфраструктури 

обласного центру. 

           Заступник міського голови поставив нові завдання перед комунальними 

підприємствами міста. Враховуючи, що за прогнозами синоптиків великого 

снігопаду на території міста не очікується, а сильні перепади температури 

повітря можуть призвести до утворення ожеледиці і льоду на дорогах, 

комунальники цієї ночі розпочнуть вивезення снігу з вулиць на спеціально 

облаштовані для його складування майданчики. Триватиме розчистка доріг і у 

мікрорайонах міста. Для цього буде задіяна снігоочисна техніка пожежно –

рятувальної служби.  

           Працівники ЖЕО, крім продовження розчищення 

внутрішньобудинкових  територій і тротуарів, повинні акцентувати увагу на 

розвантаженні від сніггу покрівель будинків та на знешкодженні бурульок на 

дахах.  

Діалог влади з народом 

06 січня протягом двох годин на дзвінки мешканців міста, які надходили 

на “гарячу лінію” міського голови відповідав заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін. 

Олександр Мосін поспілкувався із сімома кропивничанами з питань: 

відновлення теплопостачання, надання дозволу на підключення 

індивідуального автономного опалення, відновлення зовнішнього освітлення, 

роботи тролейбусів та маршрутних таксі. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 03 по 08 січня в шаховому клубі «Біла тура» проходив шаховий турнір 

серед дітей і дорослих, присвячений 73-й річниці визволення міста від 

фашистських загарбників. У змаганнях між кращими шаховими командами 

міста брали участь 26 спортсменів. Найкращий результат продемонструвала 

команда вихованців комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради», за яку виступали Богдан Басько, Іван Ковальчук, Артем 

Кадомець і Костянтин Криворог.  

Також у рамках спортивних змагань відбувся шаховий поєдинок «Матч 

поколінь» між досвідченими шахістами та перспективною молоддю. Шахова 

дуель завершилася з рахунком 11,5 на 8,5 балів на користь юних шахістів.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали призи від 

меценатів турніру. 
 

З 04 по 06 січня в комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради» проходили міські змагання з настільного тенісу серед юнаків та 

дівчат, присвячені 73-й річниці визволення міста від фашистських 

загарбників. У турнірі брали участь 46 юних тенісистів. Переможцями змагань 

стали Єгор Акімов, Денис Галушка, Діана Гулай, Андрій Яніцький, Яна 

Маленко та Влад Зубалій. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами і медалями 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. 
 

05-06 січня в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр «Лідер» проходив чемпіонат КДЮСШ № 3 з волейболу пляжного в 

закритих приміщеннях серед юнаків, присвячений 73-й річниці визволення 

міста від фашистських загарбників. Перше місце завоювали Ігор Меркулов та 

Вадим Олійник. Срібними призерами стали Данило Равков і Євген Іванець. 

Третє місце посіли Костянтин Шульга й Олександр Поліщук. 

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної 

культури та спорту Кіровоградської міської ради. 

 

06-09 січня у дитячо-юнацьких клубах «Чайка», «Моноліт», «Старт» 

відділу сім’ї та молоді пройшли заходи: конкурс колядок і щедрівок, змагання 

з армреслінгу «Сила та здоров’я», показові виступи з кікбоксингу. 
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До Дня визволення міста від фашистських загарбників 

06 січня, напередодні дня визволення міста від фашистських 

загарбників, міський голова Андрій Райкович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба, керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко вручили 

грошову допомогу у розмірі одна тисяча гривень п»ятьом ветеранам-

визволителям міста. Вітаючи ветеранів, посадовці вручили їм також квіти 

та  пакунки зі смаколиками до різдвяного столу. Троє визволителів отримали 

Почесну грамоту міської ради та виконавчого комітету. 

08 січня кропивничани відзначили день визволення рідного міста від 

фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Вшанувати пам’ять 

воїнів, які віддали життя при визволенні міста, до меморіалу Слави 

на Фортечних валах прийшли керівники області й міста, ветерани Другої 

світової війни, громадськість, військовослужбовці. Учасники урочистих 

заходів поклали живі квіти до Вічного вогню,  пам’ятного знака “Багнет”, 

пам’ятника “Жертвам нацизму”, а також вшанували на Алеї Героїв АТО 

пам’ять наших земляків, які віддали свої життя за збереження територіальної 

цілісності і державного суверенітету України. 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 01 по 06 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 29 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 21 протокол про порушення                                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                  

17 попереджень. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 

 

 

 

 


