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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

08 серпня відбулась прес-конференція начальника упрaвлiння з питaнь 

нaдзвичaйних ситуaцiй тa цивiльного зaхисту нaселення  Сергiя Коваленка. 

Мова йшла про результати досліджень радіаційного фону у                                                      

м. Кропивницькому та на місці несанкціонованих розкопок на території 

колишнього глиняного кар»єру «Веселівське родовище».   

Діалог влади з народом 

08 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Грабенко провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань: приватизації земельних ділянок, 

будівництва об»єкта по вул. Великій Перспективній та надання матеріальної 

допомоги на лікування. 
 

Події суспільно-політичного життя  
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08 серпня у міській центральній бібліотеці було проведено морально-

етичний калейдоскоп «В майбутнє без наркотиків», спрямований на 

пропаганду в молодіжному середовищі літератури щодо популяризації 

здорового способу життя, попередження і подолання наркоманії, алкоголізму 

тощо.  
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

08 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Добровольського                       

(біля будинку № 15). 

Спеціалістами спеціалізованої інспекції складено 2 протоколи за ст. 152 

Кодексу України про адміністративне правопорушення та вручено                                  

3 попередження щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.  
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                        Соціальна політика 

 

08 серпня до бюджету м. Кропивницького надійшли субвенції з 

державного бюджету на загальну суму 19 297,3 тис. грн на виплату: допомоги 

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям 

інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за 

інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка нарахована за 

серпень 2017 року у сумі 18 996,8 тис. грн; допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, яка 

нарахована за серпень 2017 року у сумі 300,5 тис. грн. 

За інформацією фінансового управління міської ради, зазначені виплати 

у повному обсязі перераховані управлінням соціального захисту населення,               

у тому числі: Подільського району – 6 551,0 тис. грн, Фортечного району – 

12 746,3 тис. грн. 

 

 

 

Т.в.о. начальника організаційного відділу                    І.Штадченко 
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