
   ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                              за  21 - 23 квітня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 17 по 22 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 849 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1308 консультацій. 

 

З 17 по 21 квітня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

133 особи з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                                       

54 особи; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 79 осіб. 

Направлено 115 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 
 

 З 17 по 21 квітня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 33 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей 

– 12; усиновлення  та опіки  - 11; майнових питань – 6; визначення порядку 

зустрічей з дитиною – 4. 

Проведено 2  профілактичні рейди, за підсумками яких складено 4 акти 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, та 3 акти обстеження умов проживання дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів (підопічних).  

Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях, провели 

перевірку стану виховної роботи з учнями у Кіровоградському професійному 

ліцеї ім. О.Єгорова та брали участь у 3-х знайомствах   дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з потенційними                                              

батьками-вихователями. 

 

 21 квітня під головуванням начальника управління економіки Андрія 

Паливоди відбулося  засідання координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва. 

 Розглянуто інвестиційний проект «Підвищення якості надання 

медичних послуг з діагностики та лікування методами бронхоскопічних, 

гастроскопічних та ректальних досліджень» приватного підприємства 

«Лікарня Святого Луки».  

  

 21 квітня за участі представників управління розвитку транспорту та 

зв’язку, обласного управління Укртрансбезбеки та членів Громадської ради 

при виконавчому комітеті міської ради проведено перевірку транспортних 
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підприємств щодо дотримання умов договорів по санітарно-технічному стану 

автотранспорту. 

Було перевірено стан маршрутних таксі № 3, 5-а, 15 та 134.                                          

За результатами перевірки були складені відповідні акти представником 

обласного управління Укртрансбезбеки  та представниками управління 

розвитку транспорту та зв’язку й членами Громадської ради при виконавчому 

комітеті міської ради. 

                                                                                                                                                                                                       

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 21 по 23 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді 

проведено заходи: ДЮК «Мрія» - виховну годину до 31-ї річниці трагедії на 

Чорнобильській АЕС «Мужність і біль Чорнобиля»; ДЮКи «Чайка», «Гермес» 

- диспут на тему: «Мета і сенс життя», ДЮК «Старт» - туристичний похід 

Чорним лісом; ДЮК «Мрія» - змагання з таеквондо «Сила та здоров’я»;                   

ДЮК «Скіф» - перегляд художнього фільму «Аврора» до 31-ї річниці трагедії 

на Чорнобильській АЕС; ДЮК «Надія» - змагання з таеквондо. 

  

22-23 квітня у КЗ «КДЮСШ № 3» відбувся чемпіонат міста з тенісу 

настільного. У змаганнях, організованих відділом фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради спільно з відділенням Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, брали участь                     

36 спортсменів. 

Перше місце серед чоловіків виборов Губарєв Ілля, другу сходинку посів 

Акімов Єгор, третє місце посів Андрусенко Дмитро. Серед жінок  перше місце 

завоювала Сапожник Юлія, друге місце виборола Мішуровська Марія, третє 

місце посіла Ткаченко Іванна.  

Переможці та призери чемпіонату нагороджені дипломами відділу 

фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, медалями 

обласного відділення НОК України, а  також отримали сувеніри від 

Національного олімпійського комітету України. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 18 по 21 квітня 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                    

34 попередження. 
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Цивільний захист 

 

21 квітня в приміщенні дитячої міської поліклініки  № 1 проведено 

підсумкове заняття з посадовими особами лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста з перевірки знань з пожежної безпеки за 

участі заступника начальника управління охорони здоров'я Лариси Кудрик та 

представників Кропивницького міськрайонного відділу управління                          

ДСНС України в Кіровоградській області. 

За підсумками тестової перевірки медичні працівники 

продемонстрували достатній рівень знань та отримали свідоцтва про 

проходження навчання з питань пожежної безпеки. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу             О.Разуменко 


