
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                05-07 липня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях   

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

05 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського 

відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

На засіданні були присутні: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Паливода А.А., керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації 

та громадськості. 

Розглянуті питання: про погодження рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 25 червня 2019 року № 383                              

«Про проведення капітального ремонту, передачу бюджетних призначень та 

проектно - кошторисної документації, визначення замовника по капітальному 

ремонту об’єкта»; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки»;                             

про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату;                 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017                

№ 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі 

вуличного освітлення в м. Кропивницькому»; про затвердження Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 01 по 06 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1034 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2368 консультацій.  

 

 З 01 по 05 липня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 62 особи з питань: надання матеріальної допомоги - 40 осіб                                

за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги - 22 особи. Направлено 270 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     
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З 01 по 05 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 63 громадянина з питань: 

усиновлення та опіки – 15, майнових питань – 13, визначення місця 

проживання дитини  – 2, визначення порядку участі у вихованні дитини – 5, 

соціально-правового захисту дітей – 28. 

Проведено 2 профілактичні рейди, складено 5 актів обстеження 

житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, та 10 – у сім'ях опікунів (піклувальників). 

Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та  
знайомстві 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                       
з батьками-вихователями. 
  

Діалог влади з народом 
 

05 липня    на   «гарячій   лінії»   міського   голови   чергував   директор 

 КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник, який відповів на 2 дзвінки з 

питань: боргу за надання послуги з теплопостачання та виконання робіт                            

з благоустрою території після завершення ремонтних робіт працівниками                                         

КП «Теплоенергетик» . 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 
 

06 червня у сквері “Молодіжний” відбувся спортивно-розважальний 

захід “Турнір мікрорайонів”. Організатори заходу – Олександр Крившенко, 

Віктор Загма, Сергій Богданов, Роман Чорноіван та Гліб Підковський. На 

заході був присутній депутат Міської ради міста Кропивницького Олександр 

Цертій. Орієнтовна кількість учасників – 100 осіб. 
 

07 липня політична партія “Рідне місто” організувала у сквері 

«Покровський» народні гуляння “На Івана, на Купала”. На святі були присутні 

депутати Міської ради міста Кропивницького Олександр Шамардін, Катерина 

Шамардіна, народний депутат України Олександр Горбунов. Орієнтовна 

кількість учасників – 400 осіб. 
 

07 липня на Театральній площі відбулася зустріч громади міста                             

з командою партії “Голос”: кіборгом, захисником Донецького аеропорту 

Андрієм Шараскіним, правозахисницею Лесею Василенко, фахівчинею з 

освіти Інною Совсун. У заході брала участь депутатка Міської ради міста 

Кропивницького Валентина Яремчук. Орієнтовна кількість учасників –                 

100 осіб. 
 

07 липня у парку культури і відпочинку “Ковалівський” відбувся 

святковий концерт з нагоди дня Івана Купала за підтримки кандидата в народні 
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депутати України Олександра Горбунова. Орієнтовна кількість учасників – 

200 осіб. 
 

07 липня відбулася акція на підтримку Анатолія Шарія, якого                             

ЦВК виключила зі списків у народні депутати України на позачергових 

виборах до Верховної Ради. Учасники заходу зібрались на площі перед 

міською радою із червоними кульками і рушили до площі Героїв Майдану, де 

виникли сутички між учасниками акції та активістами, учасниками АТО. 

Орієнтовна кількість учасників – 30 осіб. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

05 липня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 9 – день інформації «Різнобарвний Китай». 

Бібліотекарі запропонували відвідувачам ближче познайомитися з цією 

загадковою країною, адже 2019 рік проголошений роком Китаю в Україні. 

Пронформували громаду про розвиток дружніх зв’язків між державами, 

історичні особливості Китаю, видатних людей та цікаві факти з життя країни. 

Користувачам бібліотеки було презентовано пізнавальну програму:                          

слайд-презентацію «Візитка Китаю», огляд книжкової викладки «Під небом 

Піднебесної», міні-бесіди «Золоті сторінки китайської літератури»,       

вікторину-тест «Культура давнього Китаю». Найбільший інтерес у читачів 

викликала інформ-хвилинка «Легендарна теракотова армія імператора Цинь 

Шихуанді» та відео-екскурс «Чому панда символ Китаю?»; 

№ 5 – фруктове лото «До здоров’я без ліків». 

Бібліотекарі нагадали корисні звички, які допоможуть зміцнити 

здоров’я, та наголосили на необхідності занять спортом. Учасники заходу 

брали участь в пізнавальній вікторині «Скринька здоров’я», конкурсі «Книгу 

прочитаєш – про здоров’я все пізнаєш», фруктовому лото «До здоров’я без 

ліків». 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 01 по 05 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

49 вулицях міста. За результатами рейдів складено 37 протоколів про 

порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

видано 19 попереджень. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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