ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
09-11 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 05 серпня по 09 серпня фахівцями Центру надання адміністративних
послуг було прийнято 1043 звернення від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 2368 консультацій.
З 05 серпня по 09 серпня до управління соціальної підтримки
населення звернулись 177 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 79
осіб
за протоколами комісії; підготовки необхідних
документів для отримання матеріальної допомоги – 98 осіб. Направлено 144
письмові відповіді депутатам, громадянам, організаціям та установам.

З 05 серпня по 09 серпня на особистому прийомі у начальника
управління та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були
55 громадян з питань: усиновлення – 7; опіки та пілування – 7; майнових
питань – 11; визначення місця проживання – 6; соціально-правового захисту
дітей – 16; визначення порядку участі у вихованні дитини – 8.
Проведено профілактичний рейд, складено 4 акти обстеження житловопобутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах. Спеціалісти управління брали участь у 12 судових засіданнях та
у 2-х знайомствах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з потенційними усиновлювачами та прийомними батьками.
Діалог влади з народом
09 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань.
На прийом звернулися 2 заявники з питання забезпечення ліками за
пільговими рецептами.
09 серпня на «гарячій лінії» міського голови чергував заступник
директора Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Віктор Рєзнік,
який відповів на 8 дзвінків з питань: заміни труб мережі водопостачання т а
ліквідації поривів мереж водопостачання.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
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09 серпня у бібліотеці-філії № 18 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького відбулася 3D мандрівка «Слідами семи чудес
України».
Завдяки мандрівці читачі бібліотеки перенеслися в минуле України і
наблизились до розгадки таємниць наших пращурів. Зупинились на семи
найбільших чудесах – Києво-Печерській Лаврі, Софії Київській, дендропарку
«Софіївка», заповіднику «Кам'янець», Хотинській фортеці, острові Хортиця
(Запоріжжя) та Херсонесі.
10 серпня у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено відео перегляд фільму
«Шляхами Української революції».
Присутні переглянули документальний фільм «Цікаві факти: хроніки
Української революції 1917-1921 років», прослухали короткий екскурс в
історію. Захід був спрямований на виховання патріотизму, поглиблення
інтересу до історії своєї держави.
10 серпня на площі перед Міською радою міста Кропивницького
відбувся концерт міського професійного духового оркестру за участі солістів
– Анастасії та Олександра Безай та Юлії Підлубної.
Артисти подарували чудовий настрій містянам, виконуючи пісні на
різні смаки, а «родзинками» виступів оркестру цього разу стали – Сергій
Ругляк (труба), Сергій Лановий (труба), Віталій Волошенко та Денис
Чернецький (саксофон).
10 серпня відбулася піша екскурсія «Легендами нашого міста», яка
розпочалася від пам'ятника О. Пашутіну та продовжилась по вулиці
Дворцовій. Екскурсовод відкрила присутнім нові факти з історії та
сьогодення деяких архітектурних перлин та старовинних об'єктів у самому
серці нашого міста.
З 09 по 11 серпня в с. Світязь Волинської області проходив черговий
тур чемпіонату України з волейболу пляжного серед дорослих спортсменів.
У змаганнях брали участь 18 команд. Вихованці КДЮСШ № 3 Міської ради
міста Кропивницького Ігор Свірідов і Антон Матвєєв завоювали бронзові
нагороди. Тренує волейболістів Маргарита Кольцова.
До Дня будівельника
09 серпня, напередодні професійного свята - Дня будівельника,
у приміщенні міської ради вітали кращих представників будівельної галузі
обласного центру. З вітальними словами до присутніх звернулися секретар
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міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін.
Андрій Табалов та Олександр Мосін виконали почесну місію і вручили
кращим працівникам будівельної галузі міста заслужені відзнаки.
Почесною грамотою Міської ради міста Кропивницького та виконавчого
комітету нагороджено начальника планово-виробничого відділу управління
капітального будівництва Ольгу Чабанову. Грамотою Міської ради та
виконавчого комітету нагороджено головного інженера проекту Олега
Стовбуна та головного інженера проектувальника приватного підприємства
"Кіровоградбудпроект" Надію Берборо.
Усіх учасників урочистостей зі святом вітав міський професійний
духовий оркестр та його солісти – Юлія Підлубна, лауреати міжнародних
конкурсів Анастасія та Олександр Безаї, Сергій Лановий та Юрій Мусієнко.
Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера
З 05 серпня по 09 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської
ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по
56 вулицях міста. За результатами рейдів складено 45 протоколів про
порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
видано 27 попереджень.

Заступник начальника
організаційного відділу
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