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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 03 по 08 вересня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1333 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1874 консультації.  

 З 03 по 07 вересня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 200 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 109 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 91 особа. Направлено 80 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям та установам. Надано індивідуальні 

психологічні консультування  12 особам. 
 

З 03 по 07 вересня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту дітей Міської ради міста Кропивницького був         

50 громадян  з питань: соціально-правового захисту дітей – 12; усиновлення  

та опіки - 14; майнових питань – 7; визначення порядку зустрічей                                          

з дитиною – 17.  

Проведено відібрання двох дітей у матері у зв’язку із неналежним 

виконанням батьківських обов’язків. Саеціалісти управління брали участь у                       

4 судових засіданнях по кримінальних справах та провели інвентарізацію 

житла 15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку служби, шляхом проведення обстежень житла, в якому 

діти мають право власності або право користування.  
 

 07 вересня 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 

Кропивницького. Розглянуто 128 звернень громадян та 38 звернень депутатів. 

Погоджено надати допомогу 134 громадянам, відмовлено в надані допомоги 

22 громадянам, направлено на доопрацювання 10 звернень громадян. 
 

Діалог влади з народом 

07 вересня на «гарячій лінії» міського голови чергувала начальник 

управління освіти Лариса Костенко, яка відповіла на 11 дзвінків з питань: 

відкриття груп подовженого дня у школах, придбання нових парт та 

підручників, безкоштовного харчування дітей пільгових категорій, 
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благодійних внесків у фонд школи, заміни вікон та ремонту у навчальних 

закладах. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
  

 07 вересня в дитячо-юнацьких клубах «Чайка» та «Гермес» відділу сім’ї 

та молоді проведено квест «За здоровий спосіб життя!» до Дня фізичної 

культури і спорту.  
 

08-09 вересня в професійно-технічному училищі № 8 проходив 

відкритий рейтинговий турнір з тенісу настільного, присвячений Дню 

фізичної культури і спорту України. У змаганнях брали участь 19 учасників,                       

в т.ч. 14 спортсменів від комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1». 

Вихованці даної спортивної школи Чернат Дмитро та Репалов 

Олександр вибороли золото, а їх одноклубники Постолатій Олександр та 

Денисенко Максим стали срібними призерами. 

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, дипломами та 

цінними подарунками від обласної федерації тенісу настільного. 
 

09 вересня відбулась відкрита першість з велоспорту Соколівського 

ОТГ. У змаганнях брали участь 73 учасники з 5-ти команд. Вихованці 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» 

завоювали 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових нагород. 

Переможці та призери змагань нагороджені медалями, дипломами, 

сувенірами від обласного відділення НОК України.  

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 03 по 07 вересня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                         

48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 57 попереджень. 

 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 07 вересня на площі перед міською радою відбувся передсвятковий 

ярмарок до Дня міста з продажу  продовольчих товарів та сувенірної 

продукції,  у якому брали  участь 36 суб'єкти господарювання міста. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко  
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