
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                             за  07 червня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

07 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про визначення 

порядку участі у вихованні дитини – 1; про надання дозволів – 6; про 

усиновлення – 1; про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про 

реєстрацію кандидата в опікуни – 1; про встановлення піклування – 1; про стан 

утримання та виховання підопічних дітей – 1; про надання дозволу забрати 

дитину на період літніх канікул з будинку дитини «Наш дім» - 1. 

 

07 червня начальник  управління розвитку транспорту та зв»язку 

Олександр Вергун провів нараду з керівниками підприємств, що здійснюють 

перевезення пасажирів транспортом загального користування в                                             

м. Кропивницькому. 

Розглянуті  питання: про організацію перевезення пасажирів у святкові 

дні; про основні принципи роботи міського пасажирського транспорту та 

посилення контролю за роботою автобусних маршрутів, зокрема у вечірні 

години; про підготовку графіків руху чергових автобусів до віддалених 

мікрорайонів. 

 

07 червня  відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

          Розглянуто 129 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4, пільги – 1, житлової субсидії  -  55 

(відмовлено – 1), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 69 

(відмовлено – 9).        

            

07 червня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія 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: житлових субсидій - 13 

(призначено – 12); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -

3 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 19 

(призначено – 12); пільги – 1 (призначено - 1). 
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07 квітня  у приміщенні Кіровоградської міської ради відбувся семінар 

голів квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького за 

участю заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія.  

Розглянуто питання: про проведення роз’яснювальної роботи щодо 

утримання прилеглих територій в належному санітарному стані; про 

отримання невикористаних субсидій та співпрацю квартальних комітетів з 

управлінням соціального захисту населення; про соціальний захист ветеранів; 

про нагородження відзнаками ветеранів війни.  
 

Діалог влади з народом 

 

 07 червня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 5 заявників з питань: 

виділення земельних ділянок, ремонту покрівлі будинку, незаконного 

встановлення металевих контейнерів під гаражі. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 червня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 1 – конкурс малюнків «Світ очима дітей»; 

№ 11 – пізнавально-ігрову програму «Маленькі чудеса великої 

природи». В рамках програми проведено  конкурс «У світі флори і фауни»,  

музичну вікторину  «Квіти в піснях». Закінчився захід бесідою «Що можеш 

зробити ти для своєї землі?»; 

№ 6 – експрес-малюнок «Малюємо літо» (творче заняття з дітьми 

першого  класу  дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням при           

НВК № 26).  
 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 07 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції міської ради на чолі з керівниками виконавчих 

органів Сергієм Горбовським та Андрієм Максютою проведено рейдове 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по  вул. Вокзальній (біля        

будинку № 37/16). 

Представником управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення з метою ліквідації несанкціонованої 

торгівлі було викликано наряд патрульної поліції та представника                                    

МВ ГУ НП – дільничого офіцера. 
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 З громадянами, які здійснювали торгівлю в неустановленому місці, було 

проведено   роз`яснювальну  роботу щодо адміністративної відповідальності 

(ст. 152, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 

запропоновано перейти на територію ринку.  

 Спеціалістами спеціалізованої інспекції складено 8 протоколів про 

адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення. Представниками поліції складено                                    

5 протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 160 Кодексу України 

про адміністративне правопорушення.  

 

07 червня робочою групою у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції міської ради, представника Держпродспоживслужби 

у м. Кіровограді проведено рейдове відстеження місця несанкціонованої 

торгівлі по  вул. Соборній (біля будинку № 18). 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

07 червня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради та 

працівниками Кіровоградської міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Руслана Слободянюка, Вокзальної, Соборної, Академіка Тамма, 

Євгена Тельнова, Братиславської, Ігіта Гаспаряна, Вадима Височина, Юрія 

Краснокутського, Луганської,  Шкільної, Прирічної, Нижньої П’ятихатської, 

Генерала Жадова, Гагаріна, Преображенської та Віктора Чміленка. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

16 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

7 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Соціальна політика 

 

07 червня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам за червень 2017 року у сумі 20 330,4 тис. грн, яка 

перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту 

населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільському 

району – 7 130,7 тис. грн, Фортечному району – 13 199,7 тис. грн. 

 

Охорона здоров»я 

 

07 червня під головуванням голови ради – заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії  Дзюби відбулося 
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засідання ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу. Розглянуті 

питання: про епідеміологічну ситуацію по захворюванню на туберкульоз та  

ВІЛ/СНІД у м. Кропивницькому; про результати виконання Меморандуму про 

взаємопорозуміння та співпрацю між управлінням охорони здоров'я 

Кіровоградської міської ради та Кіровоградським обласним відділенням 

Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД» щодо співпраці та взаємодії, спрямованої на зменшення 

стигми та дискримінації, пов‘язаної з ВІЛ. 

 

Освіта 

 

06 червня в рамках святкового відкриття дитячих закладів відпочинку з 

денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста 

Кропивницького секретар міської ради Андрій Табалов та заступник 

начальника управління освіти Євген Серопян відвідали загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 30. Під час візиту Андрій Табалов ознайомився з 

умовами відпочинку, організацією харчування та планом заходів з організації  

дозвілля дітей. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                     О.Разуменко 
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