
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       за 06-08 липня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

06 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука  відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики . 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору; про 

звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року   № 1422                          

«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки»; про затвердження передавального акта та перейменування 

загальноосвітньої школи; про фінансування закладів охорони здоров'я. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 02 по 07 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1142 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1761 консультацію.  

 

З 02 по 06 липня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 137 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 61 особа; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 76 осіб. Направлено 37 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам.  

 

 З 02 по 06 липня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького були 60 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 19; усиновлення  та опіки  - 21; майнових питань – 14; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 6.  

Проведено 3 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 7 актів 

обстеження умов проживання у сім'ї, яка опинилася у складних життєвих 

обставинах;  5 –  у сім'ях опікунів (підопічних); 3 – у прийомних сім'ях. 
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Спеціалісти служби брали участь у 7 судових засіданнях та  вибутті                      
3-х дітей з комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей Кіровоградської обласної ради»  до сім'ї опікунів. 

 

06 липня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.                        

Розглянуто 226 звернень громадян. Погоджено надати допомогу                                       

199 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 10 громадянам, направлено 

на доопрацювання  звернення 17 громадян. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

З 02 по 07 липня в м. Люблін (Польща) проходив чемпіонат Європи з 

плавання серед спортсменів з вадами слуху. В складі національної 

дефлімпійської збірної команди України спортивну честь нашої держави на 

офіційних європейських змаганнях захищали 18 спортсменів, серед яких дві 

плавчині з міста Кропивницького – Ірина Терещенко та Дар’я Тарасенко. 

Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті 

Європи, здобувши 25 медалей різного ґатунку, із яких на рахунку двох 

кропивницьких плавчинь 14 нагород. Зокрема, Ірина Терещенко завоювала                

4 срібні та 5 бронзових нагород, а Дар’я Тарасенко виборола 4 срібні медалі  

та одну бронзову.  

Тренує кропивницьких плавинь заслужений тренер України Олена 

Кузніцова. 
 

06 липня у бібліотеці-філії № 18 МЦБС було проведено релакс-day                              

«З книгою наодинці». 

 На вулиці перед бібліотекою розгорнулась переносна виставка «Час 

читати! Обери книгу!». Діти і дорослі відразу розібрали книги та журнали, 

отримавши змогу порелаксувати у тіні дерев чи у прохолодному читальному 

залі. 

  

 07 липня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся 

безкоштовний показ фільму «Як приручити дракона-2» в рамках реалізації 

громадського проекту «Кінотеатр під відкритим небом».  

Під час перегляду мультфільму було близько сотні глядачів. 

 

До Дня поліції України 

 

06 липня в приміщенні Головного управління Національної поліції 

України в Кіровоградській області відбулися урочистості з нагоди Дня поліції 

України. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександр Мосін привітав поліцейських зі святом та оголосив Подяки 
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міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького за зразкове виконання 

службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу боротьби зі 

злочинністю в м. Кропивницькому, зміцнення правопорядку двом 

представникам особового складу.  

 

Питання соціально-економічного стану 

                Соціальна політика 

 

06 липня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам                       

з дитинства та дітям-інвалідам за липень 2018 року у сумі 17 185,3 тис. грн, 

яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту 

населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільського 

району – 5 860,3 тис. грн, Фортечного району – 11 325,0 тис. грн. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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