ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 27 червня – 01 липня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 25 по 27 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 733 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано
1087 консультацій.
З 25 по 27 червня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 48 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 42 особи; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 6 осіб. Направлено 54 письмові відповіді депутатам,
громадянам, організаціям та установам.
З 25 по 27 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та
спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького були 35 громадян з питань: соціально-правового захисту
дітей – 11; усиновлення та опіки - 13; майнових питань – 8; визначення
порядку зустрічей з дитиною – 3.
Проведено профілактичний рейд, за підсумками якого складено акт
обстеження умов проживання у сім'ї, яка опинилася у складних життєвих
обставинах.
Спеціалісти служби брали участь у 8 судових засіданнях, 3 знайомствах
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з кандидатами в
опікуни та вибутті 4 дітей в сім»ю опікунів.
27 червня міський голова Андрій Райкович провів нараду з питання
розслідування правоохоронними органами справ масового отруєння тварин в
місті. На нараді були присутні: керівники та представники правоохоронних
органів,
фармацевтичних
(аптечних)
закладів,
управління
Держпродспоживслужби в м.Кропивницькому, громадських організацій,
керівники виконавчих органів міської ради.
Начальник Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській
області Авдієнко Д.О. проінформував про заходи, які вживаються
правоохоронними органами з вищезазначеного питання. Обговорили також
проблемні питання діяльності організацій захисту тварин та спільні заходи з
недопущення масового отруєння. За результатами наради управлінню охорони
здоров’я доручено направити листи до фармацевтичних закладів з проханням
посилити увагу за реалізацією спеціальних препаратів.
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27 червня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії
з питань захисту прав дитини.
Розглянуті питання: про взяття сімей під соціальний супровід – 2; про
доцільність позбавлення батьківських прав - 1; про доцільність
усиновлення – 2; про затвердження індивідуальних планів – 3; про
встановлення опіки над майном дитини – 10; про надання дозволів – 2.
27 червня під головуванням заступника голови Подільської районної у
місті Кропивницького ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з
питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та
пільг.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 13 (призначено - 12); житлових субсидій – 82
(призначено - 55, щодо припинення субсидій - 26), державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено - 1) та пільг – 1
(призначено - 1).
Події суспільно-політичного життя
До Дня Конституції України
26 червня у бібліотеках-філіях МЦБС було проведено:
№ 8 - тематичну книжкову викладку «Конституція – новий відлік часу».
Користувачів та гостей привабила література про історію створення
Конституції та основні її засади, а дехто зацікавився питаннями захисту прав
громадян. Молодшим користувачам був запропонований відео перегляд
«Конституція України: традиційне й нове», де вони отримали інформацію про
те, як народжуються закони про права дітей;
№ 12 - правознавчу абетку «Я - українець! І в мене є право!». Діти
переглянули презентацію «Права дитини», оглянули книжкову виставку
«Україна - мій сонячний дім» та мали змогу дізнатися не тільки про свої права,
а й згадати обов'язки - обов'язки доньки чи сина, обов'язки учня, обов'язки
людини...
№ 2 - усний журнал «Україна – держава конституційна». Студенти
Кропивницького коледжу механізації сільського господарства ознайомились
зі сторінками: «Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції сучасної
Української держави: історичний екскурс», «Конституційний процес в Україні
за Центральної Ради: від автономії до державності (червень 1917 січень 1918 років)», «Прийняття Конституції України 1996 року» та
переглянули фільми: «20 кроків до мрії. Крок 7- Конституція Пилипа Орлика»,
«20 кроків до мрії. Крок 11- Універсали Центральної Ради», «20 кроків до мрії.
Крок 19-Прийняття Конституції України». Четвертою сторінкою журналу був
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бібліографічний огляд книжкової викладки «Живи і міцній, Українська
державо». Завершився захід правознавчою вікториною;
№ 16 - каскад інформаційних повідомлень «Основа моєї держави –
Конституція». Діти ознайомились з історичними передумовами прийняття
основного Закону України, цікавими фактами з історії Конституції,
прослідкували шлях, пройдений нашою державою від Конституції Пилипа
Орлика до прийняття нової Конституції України.
В читальному залі бібліотеки оформлена книжкова виставка
«Конституція - фундамент правової держави», де читачам була запропонована
правознавча, історично-довідкова література.
28 червня о 09.30 біля пам’ятника В. К. Винниченку відбулося
покладання квітів з нагоди відзначення 22-ї річниці Конституції України.
В урочистостях брали участь: голова Кіровоградської обласної
державної адміністрації Сергій Кузьменко, голова Кіровоградської обласної
ради Олександр Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович, члени
місцевих осередків політичних партій та громадських організацій,
представники трудових колективів підприємств, установ, організацій міста.
Кількість учасників — до 300 осіб.
28 червня в Кіровоградському академічному українському музичнодраматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбувся святковий концерт
міського професійного духового оркестру з нагоди Дня Конституції України.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
27 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління
торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького, представників міської дружини міста
Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження території по
вул. Вокзальній (вздовж будинку № 37/16) щодо припинення
несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Спеціалістом спеціалізованої інспекції складено 2 адміністративні
протоколи (торгівля овочами та непродовольчими товарами) за ст. 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення Правил
благоустрою міста).
Торгуючим було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо
захисту прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами. Всім торгуючим було запропоновано перейти
здійснювати торгівлю на територію ринків міста.
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Житлово-комунальна сфера
27 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького та працівниками міської дружини міста
Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого
було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої Перспективної,
Євгена Маланюка, Полтавської, Їжакевича, Прирічної, Шкільної, Віктора
Пояркова, Бобринецький шлях, Верхньої Пермської, Фісановича, Василя
Нікітіна, Миколи Левитського, Павла Сніцара, Генерала Родимцева, Генерала
Кульчицького, Кримської, Руслана Слободянюка, Степняка-Кравчинського та
проспектів Інженерів, Промислового.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
16 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.
З 25 по 27 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
51 вулиці міста. За результатами рейдів складено 28 протоколів про порушення
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписано
63 попередження.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.Бондаренко

