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Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 09 по 14 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1192 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1674 консультації.  

 

        З 11 по 15 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради               

м. Кропивницького було 55 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 20; усиновлення та опіки - 16; з майнових питань – 12; визначення 

порядку зустрічей з дитиною – 7. Відбувся один профілактичний рейд, 

складено 6 актів обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Спеціалісти служби приймали участь у                  

17 судових засіданнях (кримінальні справи відносно неповнолітніх – 8, 

позбавлення батьківських прав – 3, усиновлення – 4, визначення місця 

проживання - 2). Також, працівники служби приймали участь у                         

5 знайомствах з 8 дітьми - сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, з кандидатами в усиновлювачі та опікуни.  

 

          З 11 по 15 червня до управління соціальної підтримки населення 

міської ради звернулось 89 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за 

протоколами комісій - 56 осіб; з питання підготовки необхідних                 

документів - 33 особи. Надано 122 письмові відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

 

Діалог влади з народом 

        13 липня  на «гарячій лінії» міського голови чергував міський голова 

Андрій Павлович Райкович, який відповів на 26 дзвінків з питань: 

благодійних внесків у школах міста, послуг перевезення в автобусах великої 

місткості № 111, облаштування зупинки громадського транспорту по             

вул. Бєляєва, ремонту покрівлі житлового будинку, асфальтування                      

прибудинкової території, ремонту пішохідних тротуарів, підвищення тарифів 

у громадському транспорті, встановлення МАФів. 
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                                    Події суспільно- політичного життя                                                                    

                         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         09-13 липня на стадіоні «Зірка» проводився чемпіонат України з легкої 

атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Учасниками змагань стали                   

179 атлетів із 26 команд. Найкращий результат серед учнів відділення 

інваспорту КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького 

продемонстрував Юрій Бондаренко, який став бронзовим призером у метанні 

диска. Тренує спортсмена Олег Боришполь. 

         14 липня у парку культури та відпочинку «Ковалівський» відбувся 

безкоштовний показ фільму «Джуманжі» в рамках реалізації громадського 

проекту «Кінотеатр під відкритим небом». Фільм переглянули 68 осіб. 

    

Питання соціально-економічного стану 

 

Ситуація на споживчому ринку 

13 липня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного  розвитку,  торгівлі та інвестицій,  спеціалізованої  інспекції 

Міської  ради  міста  Кропивницького, працівників поліції  та  міської  

дружини  проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі 

по  вул. Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”).              

В   результаті  проведення рейду спеціалістами спецінспекції складено            

8 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, працівниками поліції складено 2 протоколи за статтею               

160 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено двоє 

вагів. Несанкціонована торгівля, яку здійснювали 15 торгівців припинена.              

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків. 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                    

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко  
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