
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 17 травня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

                            

17 травня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кіровоградського міського центру для сім'ї, дітей та молоді Олега 

Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуто питання: про усиновлення – 1; про визначення місця 

проживання дитини – 1; про встановлення опіки – 1; про звільнення від 

повноважень піклувальника – 1; про встановлення опіки над майном дитини – 

1; про надання дозволів – 7; про доцільність позбавлення батьківських прав – 

5; про влаштування дитини до дитячого будинку «Наш дім» - 1.   

 

17 травня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті Кіровограді ради відбулося засідання 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій та пільг.  

   Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 22 (призначено - 19); житлових субсидій – 14       

(призначено - 14); пільг – 2 (призначено - 2). 

 

Діалог влади з народом 

 

17 травня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 8 заявників з питань: 

виділення земельної ділянки під гараж, незаконного обрізування дерев у 

кооперативі автолюбителів «Гаражний», благоустрою дитячого майданчика, 

ремонту під»їздів будинків.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 травня на території Козачого острову проведено змагання міської 

спартакіади «Юність»  з туризму серед  вихованців дитячо-юнацьких клубів 

відділу сім’ї та молоді. За підсумками змагань І місце посіла команда                           

ДЮК «Чайка», ІІ місце – ДЮК «Гірник», ІІІ місце – ДЮК «Гермес». 
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17 травня у приміщенні Кіровоградської міської ради відбулось 

засідання Молодіжної ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. Розглянуто питання: про участь в акції «День вуличної музики»; про 

підготовку заходів з реалізації проекту «Студентська республіка»; про 

підготовку плану заходів на червень 2017 року. 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

17  травня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини   проведене  рейдове   відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі   

по   вул. Преображенській (біля   ринку «Центральний»), вул. Генерала 

Жадова, 26, вул. Космонавта Попова (біля КРЕПу № 10).  

Спеціалістом спецінспекції складено 5 протоколів за ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні  правопорушення. 

На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля 

за вказаною адресою призупинена.     

 

Житлово-комунальна сфера 

 

17 травня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд 

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Пушкіна, Вокзальної, 

Острівської, Андрія Матвієнка, Верхньої Пермської, Холодноярської,  

Желябова, Пирогова, 8-го березня, Генерала Родимцева, Преображенської, 

Генерала Жадова, Космонавта Попова, Волкова, Мурманської, Фісановича, 

Студентського бульвару, Бобринецького шляху, проспекту Університетського, 

провулків Молодіжного та Експериментального. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

28 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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