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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 10 по 14 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 815 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1714 консультацій. 
 

З 10 по 13 січня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

12 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 35 осіб. 

Направлено 32 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

13 січня секретар міської ради Андрій Табалов і заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін 

зустрілися з керівниками об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

міста Кропивницького, яких в місті нараховується 67.  

Основні питання, що турбують керівників ОСББ, це відсутність у ЖЕО 

технічної документації на житлові будинки, вивезення сміття і утримання 

контейнерних майданчиків,  відмова сплати коштів підприємцями, заклади 

яких розташовані у будинках.  

Враховуючи, що питань з утримання житлових будинків у керівників 

ОСББ виникає надзвичайно багато, Олександр Мосін запропонував створити 

при міській раді школу управителів, з чим усі присутні одностайно 

погодились. 
 

Діалог влади з народом 

 

13 січня протягом двох годин на дзвінки жителів міста Кропивницького, 

які надходили на «гарячу лінію» міського голови відповідав секретарь міської 

ради Андрій Табалов. 

 Посадовець відповів на 7 дзвінків з питань: очищення від снігу зупинок 

громадського транспорту, тротуарів та вулиць міста; завезення чорнозему для 

впорядкування прибудинкової території, повернення коштів за оплату 

комунальних послуг, законності будівництва гаражу, перейменування міста. 

 

 

https://www.kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-zapratsyu-shkola-upraviteliv-bagatokvartirnimi-budinkami.html
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Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 січня в спортивному клубі «Зірка» проведено міський турнір з 

баскетболу серед юнаків 2003–2004 р. н. Переможцями змагань стали 

вихованці комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 4 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради», 

яких тренує Віталій Аношкін. 
 

13 січня у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради вихованцями дитячо-

юнацького клубу «Зоряний» відділу сім’ї та молоді проведено майстер-клас з 

образотворчого мистецтва в рамках акції «Діти допомагають дітям». 
 

13 січня у дитячо-юнацькому клубі «Барс» відділу сім’ї та молоді 

проведено товариську зустріч з дзюдо між вихованцями ДЮКів «Луч» та 

«Барс». 
 

14 січня у дитячо-юнацькому клубі «Скіф» відділу сім’ї та молоді 

проведено майстер-клас з виготовлення вітражу. 
 

14-15 січня в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд 

Вищої ліги серед чоловіків. Баскетбольний клуб «Золотой Век» з міста 

Кропивницького зустрічався з МБК «Маріуполь». Кропивницька команда 

двічі перемогла з рахунком 97:82 та 91:68. 

 

15 січня у дитячо-юнацькому клубі «Надія» відділу сім’ї та молоді 

проведено атестацію на кольорові пояси вихованців ДЮКів «Мрія» та 

«Надія». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 09 по 13 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 25 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 13 протоколів про порушення                                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                  

21 попередження. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 


