
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  04 – 06 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 31 липня по 05 серпня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 1323 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2013 консультацій. 

 

З 31 липня по 04 серпня 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 31 липня по 04 серпня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради був 31 громадянин з питань: соціально-правового захисту                       

дітей – 10; усиновлення  та опіки  - 17; з майнових питань – 10; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 4. 

Відбулося 2 профілактичних рейди, один з яких за участю працівників 

Національної поліції. Складено 4 акти обстеження умов проживання у сім'ях, 

які опинилися у складних життєвих обставинах.  Спеціалісти служби брали 

участь у 14 судових засіданнях та у 4-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з потенційними усиновлювачами. 
 

Діалог влади з народом 

04 серпня протягом двох годин на дзвінки жителів міста, які надходили 

на «гарячу лінію» міського голови відповідав начальник управління розвитку 

транспорту та зв»язку Олександр Вергун. Посадовець відповів на 12 дзвінків з 

питань роботи громадського транспорту та відновлення роботи радіо. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 серпня у бібліотеці-філії № 18 Кіровоградської МЦБС була проведена 

година технічної творчості «Автомобіль своїми руками». 

Протягом заходу юні читачі знайомилися з підбірками журналів 

«Моделіст-конструктор». Бібліотекарі провели презентацію виготовлення 



2 

 

моделей літаків з паперу та зробили огляд інтернет-сайтів, які допоможуть при 

майструванні.  

До Дня Національної поліції України 

04 серпня в приміщенні Управління захисту економіки в 

Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної 

поліції України та 05 серпня в приміщенні Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області відбулися урочистості з нагоди 

Дня Національної поліції України, в яких брав участь заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін. Він 

привітав присутніх зі святом та оголосив Подяки від імені міської ради та 

виконавчого комітету. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

05-06 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради та працівників поліції 

проведені рейдові відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вулицях: 

Добровольського, Пацаєва, Космонавта Попова, Преображенській (біля ринку 

“Центральний”) та Вокзальній (біля будинку № 37/16).  

В результаті рейдових відстежень спеціалістом спецінспекції складено   

2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Торгівля молочною та м»ясною продукцією, яйцями була 

призупинена.  

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.  

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 31 липня по 04 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 

43 вулицях міста. За результатами рейдів складено 46 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 27 попереджень. 
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Т.в.о. начальника організаційного відділу                     І.Штадченко 
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