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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 13 по 18 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1257 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1809 консультацій.  

 

 З 13 по 17 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 107 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 70 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 37 осіб. Направлено 244 письмові відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальних 

психологічних консультувань 18 особам. 

 

 З 13 по 17 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького були         

44 громадянина з питань: соціально-правового захисту дітей – 18; усиновлення  

та опіки  - 12; майнових питань – 8; визначення порядку зустрічей                                          

з дитиною – 6.  

Проведено 2 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 4 акти 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилася у складних життєвих 

обставинах. Спеціалісти управління брали участь у 4-х судових засіданнях  та 

провели інвентарізацію житла, в якому діти мають право власності або право 

користування, 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку в управлінні. 

 
 Діалог влади з народом 

 

17 серпня на «гарячій лінії» міського голови чергував секретар міської 

ради Андрій Табалов, який відповів на  10 дзвінків з питань: надання 

дозвільних документів на відключення від централізованого опалення, 

грейдерування  дороги, заміни труби водопостачання, встановлення бетонного 

блоку на прибудинковій території, покосу амброзії, перевезення в автобусах 

великої місткості. 

 

17 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела  прийом громадян з особистих питань.             

На прийом звернулися 2 заявники з питань:  опіки, відкриття аптечного пункту 

в мікрорайоні Велика Балка та роботи громадського транспорту. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

17 серпня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 12 - патріотичний діалог «З жита, з волошок наш прапор ясний».                 

З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України у 

бібліотеці-філії для дітей було оформлено книжкову виставку-символ 

«Україна – мій сонячний дім» та проведено патріотичний діалог «З жита, з 

волошок наш прапор ясний»; 

№ 13 – нон-стоп годину «Репресована інтелігенція» з нагоди 150-річчя 

Л. Старицької – Черняхівської. подруги Лесі Українки, авторки багатьох 

оригінальних повістей, поезій, драматичних етюдів, п’єс, критичних нарисів, 

літературознавчих досліджень. Присутні емоційно сприймали розповідь про 

долю Людмили Михайлівни, яка склалася дуже трагічно. У липні 1941 року 

Людмилу Михайлівну заарештували й відправили до Акмолінська, 

письменниця не витримала наруги й дорогою померла. Де похована, в якій 

безіменній могилі невідомо. Але творча спадщина авторки дійшла до читача; 

№ 7 – історичну подорож «Мій край, мій народ, його минуле», 

спрямовану на виховання у дітей почуття патріотизму, пізнання історії 

України. 

 

18 серпня в рамках проведення акції «Мистецькі вихідні» відбулися: 

концерт Кіровоградського міського професійного духового оркестру та 

безкоштовний показ мультфільму «Пірати Карибського моря» в рамках 

реалізації громадського проекту «Кінотеатр під відкритим небом» на літньому 

майданчику у парку кльтури і відпочинку «Ковалівський». 

 

З 13 по 19 серпня в ірландському Дубліні проходив чемпіонат Європи з 

плавання за паралімпійською програмою серед спортсменів з ураженнями 

опорно-рухового апарату, вадами зору та фізично-розумового розвитку. 

Спортсмени з м. Кропивницького, а саме: Ольга Свідерська завоювала 

дві срібні та три бронзові нагороди, а її одноклубник Андрій Деревінський 

завоював золото. 

 

З 17 по 19 серпня в м. Полтаві відбувся чемпіонат України з веслування 

на байдарках. Кіровоградську область представляв Валерій Рябов, який в 

запливі на 1000 м посів 2 місце, а на 500 м – 3 місце. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

17 серпня на площі перед міською радою відбувся “Медовий ярмарок”   

з продажу  меду, продукції з меду, фруктів та сувенірної продукції,  у якому 

брали  участь 34 суб'єкти господарювання міста. 

  

Житлово-комунальна сфера 

 

З 13 по 17 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

63 вулицях міста. За результатами рейдів складено 46 протоколів  про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 32 попередження. 

 

 

   

 Т.в.о. керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради                                                  М.Смаглюк 
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