
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  28 – 30 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 24 по 28 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1122 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2057 консультацій. 

 

З 24 по 28 липня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

128 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 149 осіб. 

Направлено 113  письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 24  по 28 липня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було  35 громадян з питань: соціально-правового захисту                       

дітей – 14; усиновлення  та опіки  - 9; з майнових питань – 7; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 5. 

Відбулося 3 профілактичних рейди, два з яких за участю працівників 

Національної поліції, один – за участю працівників Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Складено 3 акти 

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

обставинах,  та  6 – у прийомних сім'ях. У ході рейдів вилучено з сімей                              

3-х дітей та влаштовано до комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради. 

Спеціалісти служби брали участь у 16 судових засіданнях та у 

знайомстві дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,                    

з потенційними усиновлювачами. 
 

Діалог влади з народом 

 

28 липня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. 

 Посадовець відповів на 20 дзвінків з питань: асфальтування дорожнього 

покриття та прибудинкової території, відновлення кришки каналізаційного 

люку, прочищення каналізаційного колодязя, відновлення роботи ліфту, 

ремонту покрівлі будинку, ремонту ливневої системи водовідведення, 

видалення дерева, розміщення сміттєвого майданчика, встановлення 
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дорожнього знаку, що обмежує рух автомобілів, обстеження труби 

газопостачання, надання тарифів на послуги ЖЕО, контролю за якістю 

виконання робіт по благоустрою кладовища, визначення кращого будинку 

міста, надання інформації про строки підняття рівня води в річці Інгул та 

плану реконструкції центральної набережної. 

 

29 липня міський голова Андрій Райкович зустрівся з жителями 

мікрорайону Новоолексіївка. Спочатку він відзвітував перед громадою про те, 

які зміни нині відбуваються в комунальному господарстві міста, освіті, 

медицині. Зокрема, говорили і про зміни на Новоолексіївці. Тут ЗОШ № 17 та 

садочок планують підключити до окремої котельні. А коли місто отримає нові 

автобуси, кілька з них курсуватимуть і в цей мікрорайон. 

Потім перейшли до запитань новоолексіївців, яких накопилося чимало. 

Зокрема, вони стосуються облаштування зовнішнього освітлення та тротуарів, 

встановлення світлофора на перехресті вулиць Ушакова та Барболіна. 

Також міський голова зустрівся із мешканцями будинків № 52 та 54 по 

вулиці Яновського.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 24 по 28 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 43 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про порушення                                  

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                

29 попереджень. 

 

Охорона здоров»я 

 

28 липня відбулася колегія управління охорони здоров'я за участю 

заступника начальника управління охорони здоров»я Лариси Кудрик, 

головних лікарів лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 

міста, заступників головних лікарів з медичної частини, завідуючих 

поліклініками, амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, міських 

позаштатних фахівців управління охорони здоров'я. 

Розглянуто питання: про підсумки роботи лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності міста за І півріччя 2017 року; про 

епідеміологічну ситуацію в місті та стан імунопрофілактики за  І півріччя та 

завдання на ІІ півріччя 2017 року 

 

 

  . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Начальник організаційного відділу                        О.Разуменко 


