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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
  

17 липня під головуванням директора Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді О.Краснокутського відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про 

реєстрацію кандидатів в усиновлювачі –1; про реєстрацію опіки над 

малолітньою дитиною – 1; про визначення місця проживання дитини – 1; про 

надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її 

тимчасового виїзду за межі України – 1; про надання дозволів – 10. 
 

         17 липня відбувся семінар  з працівниками виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького. 

        Начальник загального відділу Міської ради міста Кропивницького Олена 

Брюм звернула увагу присутніх, що 16 липня 2019 року в Україні набрав 

чинності закон про державну мову. Закон, що має назву «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», гарантує позиції української 

мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Він також 

передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. 

        Ознайомлено працівників виконавчих органів зі змінами та доповненнями 

до Інструкції з діловодства у Міській раді міста Кропивницького, внесеними 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року 

№ 375, та наголошено на основних змінах в українському правописі. 

 
 

Діалог влади з народом 

17 липня  секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернувся 1 заявник з питання 

узаконення земельної ділянки під існуючим гаражем. 

17 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 13 заявників з питань проведення каналізації у 

квартирі, ремонту будинку, прочищення каналізаційної мережі у будинку та 

надання дозволу на відключення від системи централізованого опалення з 

метою встановлення автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

 Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        17 липня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: № 13 – бібліо-лавочка 
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«З вірними друзями, з улюбленими книгами»; № 16 – віртуальний вікенд «Хіт-

парад природних дивовиж».  

  

 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

  17 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Преображенської, 

Шевченка, В’ячеслава Чорновола, Арсенія Тарковського, Пашутінської, 

Саратовської, Водоп’янова, Генерала Родимцева, Десантників, Кримської, 

Гоголя, Сиваської, Варшавської, Озерної Балки, Сергія Гришина, Толстого, 

Казанської, Павлова, Салтикова-Щедріна, Богдана Хмельницького, 

Вокзальної, Поповича, Космонавта Попова, Аксьонкіної, Гранітної, 

Бобринецького шляху, та провулку Санаторного 2-го. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 3 попередження щодо усунення недоліків 

санітарного стану.   

 

Ситуація на споживчому ринку 

  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                            Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 22 27 90 
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