
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

        26 липня – 28 липня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        З 22 по 27 липня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1008 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2002 консультації. 

        З 22 по 26 липня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей було 57 громадян з питань: 

усиновлення – 11; опіки та піклування – 7; майнових питань - 14; визначення 

місця проживання – 5; соціально-правового захисту дітей – 15; визначення 

порядку участі у вихованні – 5. 

Проведено 2 профілактичних рейди, в ході яких складено 9 актів 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, та 6 – у сім'ях опікунів (піклувальників). 

Спеціалісти управління приймали участь у 6 судових засіданнях 

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 4, позбавлення батьківських 

прав – 1, усиновлення – 1, ). Взято участь у 2-ох знайомствах дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з потенційними 

усиновлювачами. 

        З 22 по 26 липня до управління соціальної підтримки населення міської 

ради звернулись 52 особи: з питання надання матеріальної допомоги - 47 

осіб; за протоколами комісії - 5 осіб; з питання підготовки необхідних 

документів - 5 осіб. Надано письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям та установам. 

        26 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія 

прийняла рішення рекомендувати для нагородження: відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги” І ступеня з нагоди 

265-ої річниці заснування міста - Білявського Анатолія Івановича, 

начальника дорожньої дільниці товариства з обмеженою відповідальністю 

„КРОНОС – ЛІДЕР”;Бондар Людмилу Іванівну, директора дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 52 „Казковий”; Ревенко Валентину 

Григорівну, директора комунального закладу „Музична школа № 2  ім. Ю. С. 

Мейтуса міста Кропивницького”, заслуженого працівника культури України; 

Мосіна Олександра Володимировича, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; Паливоду Андрія Анатолійовича, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

відзнакою міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За 

заслуги”                           ІІ ступеня з нагоди 265-ої річниці заснування міста: 
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Жилу Андрія Станіславовича, директора товариства з обмеженою 

відповідальністю „КРОНОС – ЛІДЕР”; Горового Миколу Миколайовича, 

начальника дорожньої дільниці товариства з обмеженою відповідальністю 

„КРОНОС – ЛІДЕР”; Потєєва Олександра Вікторовича, бетоняра товариства 

з обмеженою відповідальністю „КРОНОС – ЛІДЕР”; Абрамова Миколу 

Анатолійовича, електрозварника ручного зварювання товариства з 

обмеженою відповідальністю „КРОНОС – ЛІДЕР”; Чередніченко Наталю 

Юріївну, директора комунального закладу „Навчально-виховне об’єднання                          

І-ІІІ ступенів „Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького”;  

Шаповалова Анатолія Гавриловича, художника-живописця, члена 

Національної Спілки художників України; Шаповалова Сергія Гавриловича, 

художника-живописця, члена Національної Спілки художників України, 

заслуженого художника України; Побережця Миколу Йосиповича, тренера-

викладача зі скелелазіння комунального закладу „Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 міської ради”; Свірідова Олександра 

Ігоровича, заступника командира 4-го загону з повітряно-десантної 

підготовки 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя 

Святослава Хороброго; 

Почесною грамотою міської ради та виконавчого комітету  м. 

Кропивницького з нагоди Дня незалежності України Чайкіна Володимира 

Вікторовича, члена громадської спілки „Рада учасників бойових дій, 

інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів „Патріот” у місті 

Кропивницькому”, учасника бойових дій, капітана запасу. 

26 липня в актовому залі дитячої міської поліклініки начальник 

управління охорони здоров’я Оксани Макарук провела засідання колегії 

управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на тему: 

«Підсумки роботи закладів охорони здоров'я міста за І півріччя 2019 року. 

Про епідеміологічну ситуацію в місті та стан імунопрофілактики за І півріччя 

та завдання на  ІІ півріччя 2019 року» за участю головних лікарів лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста, заступників головних 

лікарів з медичної частини, завідуючих поліклініками, амбулаторіями 

загальної практики-сімейної медицини, міських позаштатних фахівців 

управління охорони здоров'я. Прийняті відповідні рішення. 

 

Діалог влади з народом 

26 липня на «Гарячій лінії міського голови» чергував начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького Віктор Житник, який відповів на 4 дзвінки з питань 

затверджених графіків та схем руху маршрутних таксі. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

27 липня обласний благодійний фонд “Повернення до життя” проводив 

акцію “Обережно! Гепатит!” з метою привернення уваги мешканців міста до 
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необхідності профілактики вірусних гепатитів. Під час заходу на площі 

Героїв Майдану було розміщено два намети, у яких жителям міста 

пропонували провести експрес-тест на виявлення гепатиту С. Акцію 

підтримали представники політичної партії “Рух нових сил Михайла 

Саакашвілі”. 

28 липня ВПГО “Спілка вірмен України Кіровоградської області” 

проводила сімейне свято “День драйву та розваг” за адресою:                                          

вул. Кропивницького, 6 (майданчик перед магазином “Океанія”). Під час 

заходу проводились ігри, танці, конкурси, аніматори розважали дітей, 

частували їх солодкою ватою, було споруджено водяну арку, відбулася битва 

водними пістолетами. У заході брав участь голова Спілки вірмен України 

Тігран Хачатрян. Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

21-26 липня в м. Харкові проводився відкритий чемпіонат України з 

велоспорту на треку в олімпійських і не олімпійських видах програми. 

Велоперегони зібрали 124-х учасників з 20 команд. Вихованці КДЮСШ № 1 

Міської ради міста Кропивницького Володимир Микитюк і Євген Тесцов 

завоювали звання чемпіонів України в командному спринті серед юнаків.                   

У командній гонці Володимир Микитюк, Євген Тесцов і Максим Колтунов 

стали срібними призерами, Артем Пашин завоював бронзову нагороду. 

Єлизавета Воротіленко і Владислава Ладик посіли третє командне місце в 

змаганні дівчат. В особистих змаганнях Володимир Микитюк і Євген Тесцов 

стали бронзовими медалістами. 

23-28 липня в м. Львові проходив відкритий чемпіонат України зі 

стрільби кульової серед спортсменів 2001 р. н. і молодших. Змагання зібрали 

250 учасників. У стрільбі з пневматичного пістолета (вправа ПП-3) 

вихованець КДЮСШ № 3 Міської ради міста Кропивницького Роман 

Копійка завоював звання чемпіона України, а команда кропивницьких 

стрілків, за яку виступали Роман Копійка, Максим Коротєєв і Данило Леонов 

посіла бронзову сходинку п’єдесталу. Тренує спортсменів Ілгам Ібрагімов. 

        25 липня у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено вечір - спомин «Актори і 

ролі». 

 Бібліотекарі ознайомили присутніх з матеріалами про українське 

кіномистецтво, про історію українського кінематографу, та з художніми 

творами, за якими створювалися  фільми, запропонувавши перегляд 

слайдової презентації «Українське кіно». Учасники заходу взяти участь у 

вікторині «Зі сторінок- на екран». 

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

26 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» та за 

скаргами мешканців вул. Полтавської та вул. Добровольського щодо 
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ліквідації несанкціонованої торгівлі проведено рейд - відстеження у складі 

спеціалістів управління  торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 

спеціалізованої інспекції міської ради та міської дружини.    

Під час проведення рейдового відстеження по вул. Полтавській (біля 

колишнього магазину «Авоська») несанкціонована торгівля не 

здійснювалась, по вул. Добровольського та вул. Короленка торгівля 

плодоовочевою продукцією частково призупинена, припинена торгівля 

бахчовими культурами. Спеціалістами спецінспекції складено 2 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 

порушення правил благоустрою міста. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

  

Житлово-комунальна сфера 

 З 22 по 26 липня працівниками спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького в ході щоденних перевірок та інспектувань території 

міста обстежено 51 вулицю; складено 33 протоколи; видано 41 попередження. 

 

 
 

Начальник організаційного відділу                          Олена РАЗУМЕНКО 
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