
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

             28 грудня 2019 року – 01 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 23 по 28 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 815  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1740 консультацій.  

  З 23 по 28 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 61 особа з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 36 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 25 осіб. Направлено 215 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 

З 23 по 28 грудня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян з питань: 

усиновлення – 12; опіки та піклування – 9; майнових питань – 7; визначення 

місця проживання дитини – 6; соціально-правового захисту дітей – 16; 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 6. 

Проведено профілактичний рейд, складено 2 акти обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах,  2 – у сім'ях опікунів, піклувальників. 

Спеціалісти управління брали участь у 8 судових засіданнях,                                                

4 знайомствах потенційних усиновлювачів та батьків-вихователів з дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та вибутті 2-х дітей 

з  комунального закладу «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу» до усиновлювачів та опікунів.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

 

01 січня з 17.00 до 18.00 Кіровоградська міська організація 

Всеукраїнського об’єднання “Свобода” проводила смолоскипний марш та 

мітинг з нагоди 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери. 

 Рух колони здійснювався від пам’ятного знака “Ангел-хранитель”                      

(по вул. Великій Перспективній до вул. Преображенської,                                                  

по вул. Преображенській) до площі Богдана Хмельницького, де відбувся 

мітинг.  В руках учасники акції тримали смолоскипи, Державні Прапори 

України, прапори з партійною символікою, банер з надписом “Степан                   

Бандера — герой України!”. 
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 В заході брали участь: депутат Міської ради міста Кропивницького 

Олена Капітонова, представники ВГО “Сокіл”, ветеранських організацій, 

громадськість міста. 

 Орієнтовна кількість учасників — до 100 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 21 по 29 грудня в шаховому клубі «Гамбіт» проходив новорічний 

шаховий турнір. У змаганні серед чоловіків перше місце завоював студент 

факультету фізичного виховання ЦДПУ ім. Володимира Винниченка Богдан 

Басько, срібну медаль виборов учень НВО № 16 Іван Ковальчук, третім став 

лікар Фонду соціального страхування Станіслав Грищенко. 

Серед юнаків переміг учень гімназії імені Тараса Шевченка Ярослав 

Петринський, на другому місці учень НВО № 16 Іван Логвінов, бронзову 

медаль виборов студент вищого професійно-технічного училища № 4 Антон 

Негрей. 

У турнірі серед ветеранів перше місце завоював Анатолій Голодаєв, 

срібну медаль виборов Василь Гуцало, третім став Віталій Вишніченко.  

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

подарунки від спонсора шахових турнірів у нашому місті Андрія Уварова. 

 

28-29  грудня в КЗ «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» були проведені заходи: 

змагання з армреслінгу (ДЮК «Моноліт»); семінар та атестація на кольорові 

паски з таеквондо ІТФ (ДЮК «Надія»); розважально-ігрове шоу «Новорічний 

бал» (ДЮК «Юність»); змагання з армреслінгу  (ДЮК «Моноліт»). 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 З 23 по 28 грудня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»  

проведено рейдові відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі                 

по вулицях: Вокзальній (вздовж будинку № 37/16), Короленка, 

Добровольського, Космонавта Попова.      

Несанкціонована торгівля за вказаними адресами ліквідована. 

 

27-28 грудня на площі перед будинком міської ради та на площі Богдана 

Хмельницького проведено передноворічні ярмарки з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів, сільськогосподарської продукції, сувенірів,  

ялинок та ялинкових прикрас.   
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Житлово-комунальна сфера 

 

З 23 по 28 грудня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                    

3 вулиці міста. За результатами рейдів складено 25 протоколів про порушення 

статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано                   

37 попереджень. 

  

 

 

Заступник начальника  

організаційного відділу                                                   Ірина ШТАДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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