
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                           за  11 – 13 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 07 по 12 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1072 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1729 консультацій. 

 

З 07 по 11 серпня до відділу соціальної підтримки населення звернулися 

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

12  осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 86 осіб. 

Направлено 136 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

З 07 по 11 серпня на особистому прийомі у в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради було 36 громадян з питань: соціально-правового захисту                       

дітей – 8; усиновлення  та опіки  - 12; з майнових питань – 11; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 5. 

Відбулося 2 профілактичні рейди за участю працівників Національної 

поліції. Складено 5 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися 

у складних життєвих обставинах.  Під час рейду одну дитину вилучено з сім'ї 

та тимчасово влаштовано до Кіровоградської обласної лікарні. 

Спеціалісти служби брали участь у 4 судових засіданнях. 

 

11 серпня під головуванням заступника голови комісії, директора 

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

Олега Краснокутського відбулося позачергове засідання комісії з питань 

захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про звільнення від обов'язків 

опікуна над малолітніми дітьми - 1; про влаштування малолітніх дітей до 

дитячого будинку «Наш дім» - 1. 
 

Діалог влади з народом 

 

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

на «гарячу лінію» міського голови відповідала головний інженер                                         

КП ЖЕО № 3 Світлана Суковач. 

Фахівець відповіла на 4 дзвінки стосовно ремонту та прочищення 

каналізаційної системи, перенесення сміттєвих баків на прибудинковій 
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території, ліквідації причин протікання води та прибирання у підвальному 

приміщенні будинку. 

 

Події суспільно-політичного життя  

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 09 по 12 серпня в м. Черкасах проходив чемпіонат України з пляжного 

гандболу серед юнаків 2002 року народження. Участь у змаганнях брали                            

6 колективів. Звання чемпіонів України завоювали спортсмени з міста Южне, 

срібні нагороди вибороли представники міста Луцьк, третє місце посіли 

гандболісти комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 2 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради». 

Гравець кропивницької команди Микита Литвиненко став кращим 

бомбардиром чемпіонату, забивши 83 голи у восьми матчах. Тренують юних 

гандболістів В'ячеслав Гурський і Сергій Чепурний. 
 

12 серпня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 12 - народознавча стежина «Медовий спас прийшов до нас».  Діти 

дізналися про багаторічні традиції та звичаї українців під час святкування 

Спаса; 

 № 7 – віртуальний круїз «Це моя Україна». Юні читачі прослухали 

підготовлений бібліотекарями огляд матеріалів преси, представлених на 

викладці «Громадська думка кропивничан».  
 

 11 серпня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся 

виступ міського професійного духового оркестру в рамках проведення 

культурно-мистецької акції «Мистецькі вихідні». Звучали класичні композиції 

та популярні хіти української та зарубіжної естради. 

 

До Дня будівельника 

 

11 серпня у міській раді відбулися урочистості з нагоди Дня 

будівельника. Найкращих спеціалістів будівельної професії привітали 

секретар міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександр Мосін й вручили їм відзнаки 

міської ради та виконавчого комітету: подяки, грамоти та цінні подарунки. 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету нагороджено 

директора приватного підприємства “СІТІ БУД ПЛЮС” Олега Борулька. 

 Під час урочистостей відзначили і директора інституту 

“Кіровоградміськпроект” Надію Костенко, яка до Дня будівельника отримала 

Подяку Прем’єр-міністра України. 

Святковий настрій у залі створили вихованка музичної школи № 1                          

ім. Генріха Нейгауза Ольга Полудень, а також талановиті солістки Дарья 

Нікітіна, Євгенія Сілантьєва та Вікторія Дєлестьянова. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

11 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 за адресами: вул. Євгена 

Тельнова (біля ринку «Черемушки»), просп. Університетський (біля                                

будинку № 25), вул. Героїв України (біля магазину «Джерельний»). 

Спеціалістами спеціалізованої інспекції на громадян, які здійснювали 

торгівлю овочами, рибою пряного посолу у невстановленому для торгівлі 

місці складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 

Кодексу України про адміністративне правопорушення та вручено                                         

2 попередження щодо заборони торгівлі у невстановленому місті.  

 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 07 по 11 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради провели рейди по перевірці санітарного стану по 39 вулицях 

міста. За результатами рейдів складено 35 протоколів про порушення ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано                                 

21 попередження. 

 

 

 

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


	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

