
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за  30 червня – 02 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 26 червня по 01 липня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 785 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1248 консультацій. 
 

З 26 по 30 червня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

28 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 91 особа. 

Направлено 22  письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

 З 26 по 30 червня 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 – 11; усиновлення  та опіки  - 10; майнових питань – 8; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 4. 

Проведено   2  профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

За підсумками рейдів складено 9 актів обстеження умов проживання у сім'ях, 

які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях та були 

присутні при знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з потенційними усиновлювачами. 
 

01 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та начальник відділу соціальної підтримки 

населення Юлія Вовк привітали зі 101-ю річницею від дня народження 

мешканку міста Вовненко Євдокію Сидорівну та вручили  їй кошти в розмірі 

1000 грн, цінний подарунок та квіти. 
 

Діалог влади з народом 

 

30 червня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін. 

 Посадовець відповів на 8 дзвінків з питань: відновлення зовнішнього 

освітлення; підсипки, грейдерування та ремонту дорожнього покриття вулиць, 
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прочищення каналізаційних колодязів, приватизації земельної ділянки, 

цілодобової роботи магазину. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 29 червня по 02 липня в м. Харкові проходив чемпіонат України з 

волейболу пляжного серед юнаків до 18-ти років. У змаганнях брали участь              

19 колективів. Команда у складі учня комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Ігоря Свірідова та представника м. Рівного 

Владислава Павлюка завоювала звання чемпіонів України. Інший вихованець 

кропивницької КДЮСШ № 3 Антон Матвєєв у парі з рівнянином Владиславом 

Озімковським став бронзовим призером змагань.  

Тренує кропивницьких волейболістів Маргарита Кольцова. 

 

З 29 червня по 01 липня в м. Рівному відбувався етап чемпіонату України 

з велоспорту (маунтенбайк). Змагання зібрали 118 учасників із 13 команд. 

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

№ 1 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради» 

Владислав Шутко посів друге місце в гонці марафон. 

 

01-02 липня в м. Бердянську проходив всеукраїнський турнір із 

художньої гімнастики «Азовські чайки». У змаганнях брали участь                                   

250 спортсменок із 14 команд. Учениці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради» Єлизавета Горбунова, Анастасія Скидан, 

Владислава Хавтулярина завоювали бронзові медалі. Тренує гімнасток Наталія 

Горбань. 

 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

30 червня о 09.30 на площі Героїв Майдану громадська спілка “Аграрна 

самооборона України” з метою висвітлення останніх подій, пов'язаних з 

рейдерськими захопленнями сільгосппідприємств на Кіровоградщині, 

організувала пікетування у рамках всеукраїнської акції протесту “Зупинимо 

рейдерство разом!”. 

Кількість учасників — до 400 осіб. У заході брали участь аграрії 

Кіровоградщини, Вінниччини, Черкащини та Миколаївщини. 

Акція проводилася під державними прапорами України, прапорами 

громадської спілки “Аграрна самооборона України” та лозунгами: “Зупинимо 

рейдерів в Бережинці!”, “Руки геть від Бережинки!”, “Геть рейдерів з 

Бережинки!”, “Нас атакують рейдери. Допоможіть Бережинці!”, “Шановна 

влада, наведіть порядок в Бережинці!”, “Будьмо разом і до остаточної 
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перемоги!”, “Аграрії — перемога тільки у спільній боротьбі!”, “Спільно до 

перемоги над рейдерами!”, “Юрій Береза — головний рейдер та зрадник 

України!”, “Кондрашенка, посіпаку Авакова — у відставку!”, “Пашинський — 

рейдерська гнида!”, “Анатолія Коваленка — до сміттєвої люстрації!”, 

“Бандити при владі — йдіть у відставку!”. 

Перед присутніми виступили активісти громадської спілки “Аграрна 

самооборона України”, громадських організацій учасників АТО, 

військовослужбовці, представники агропідприємств Кіровоградської області, 

інші представники громадськості. 

Учасники заходу вимагали відставки голови Кіровоградської 

облдержадміністрації С. Кузьменка, начальника ГУ НП Кіровоградської 

області С. Кондрашенка та прокурора Кіровоградської області А. Коваленка. 

Серед основних вимог також покарання силовиків за побиття селян і ветеранів 

АТО в с. Бережинка 27 червня 2017 року, притягнення до відповідальності 

затриманих під час чергового нападу на агропідприємство 26 червня 2017 року.  

Після завершення заходу активісти у кількості близько 200 осіб рушили 

до приміщення прокуратури Кіровоградської області (вул. Велика                       

Пермська, 2). На прийом до прокурора Кіровоградської області А. Коваленка 

потрапити їм не вдалося. Пікетувальники тимчасово припинили акцію. Якщо 

вимогу відставки прокурора А. Коваленка не буде виконано до 03 липня                      

2017 року, то акцію протесту обіцяють продовжити. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 26 по 30 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 42 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

45 попереджень. 

 

     Енергоефективність 

 

30 червня за ініціативи Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України на базі Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати проведено семінар щодо впровадження ЕСКО-механізму 

та енергоменеджменту в бюджетній сфері. 

 У семінарі брали участь: радник голови Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України Олексій Корчміт, начальник 

Управління енергетичного менеджменту та стандартизації Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження Павло Ладецький, 

перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій 

Коваленко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександр Грабенко, керівники (представники) виконавчих органів 
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міської ради, керівники бюджетних організацій та установ міста й області.  

 Розглянуто питання: про впровадження енергосервісу, перешкоди та 

можливості для бізнесу і розпорядників бюджетних коштів; про впровадження 

системи енергоменеджменту в бюджетних установах. 

 З презентацією на тему: “Впровадження системи енергетичного 

менеджменту в місті Кропивницькомуˮ виступила головний спеціаліст відділу 

інвестиційної діяльності та підприємництва управління економіки 

Кіровоградської міської ради Маріанна Морква.  

 

Надзвичайні ситуації 

 

02 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулося 

позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій.  

За інформацією начальника МРЕМ у м.Кропивницькому Миколи 

Гершкула, внаслідок протиправних дій – крадіжки металу, у м.Світловодську 

упала опора ЛЕП 154 тисяч КВт. Ремонтні бригади енергетиків працюють на 

місці аварії.  

Директор ОКВП ВКГ Валентина Давидчук проінформувала про 

припинення водорпостачання м.Кропивницького та при цьому звернула увагу, 

що частина мікрорайонів у місті отримують воду із місцевих джерел, тож 

Кущівка, Арнаутове, Масляниківка і селище Гірниче залишатимуться з 

водопостачанням. Автомобілі – цистерни здійснюватимуть підвезення води у 

всі мікрорайони міста. Графік підвозу води буде оприлюднено. 

Олександр Грабенко доручив директору водоканалу тісно координувати 

роботу автомобілів – цистерн з керівниками закладів охорони здоров’я та 

дошкільних навчальних закладів, щоб на цих об’єктах не було жодного 

перебою з водопостачанням. Заступник міського голови також звернувся до 

патрульної поліції Кропивницького організувати супровід цистерн 

патрульними екіпажами. Крім того, поліція має проявити особливу пильність 

щодо попередження викрадення комунального майна в обласному центрі. За 

інформацією начальників ЖЕО та керівників комунальних підприємств на 

території міста останнім часом активізувалися металеві вандали: викрадено 

велику кількість кришок люків, електричний кабель, обладнання двох ліфтів у 

багатоповерхівках. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 

 

 


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

