
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 03-05 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях      

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

03 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я України та Національної 

служби здоров'я України щодо встановлення тарифів на медичні послуги;                         

про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки»; про внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 325          

«Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською 

радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого 

скликання та їх виконавчим органам»;  про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення посади керівника закладу професійної (професійно-

технічної) освіти міста Кропивницького в новій редакції; про створення 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Міської ради міста Кропивницького; про затвердження 

Положення про конкурс на посаду директора комунальної установи «Міський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького та Положення про конкурс на посаду педагогічних 

працівників комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 30 червня по 03 липня фахівцями Центру надання адміністративних 

послуг було прийнято 2020 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1687 консультацій.  

 

З 30 червня по 03 липня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 54 особи з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 24 особи; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 30 осіб. Направлено 40 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям. 
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З 30 червня по 03 липня на особистому прийомі у начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 40 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та пілування – 10; майнових питань – 8;  визначення місця 

проживання дитини – 3;  соціально-правового захисту дітей – 17;  визначення 

порядку участі у вихованні дитини – 2. 

Проведено 3 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                                    

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. У ході рейду 

складено 10 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей,                  

які опинилися у складних життєвих обставинах, та  2 – у сім'ях усиновлювача.  

Спеціалісти управління брали участь у 5 судових засіданнях.                                       

 

03 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО/ООС, військовополоненим, які визволені                        

з полону. 

 Розглянуто та погоджено 2 звернення від постраждалих учасників 

АТО/ООС щодо надання одноразової грошової допомоги на загальну суму           

15,0 тис. грн. 

 

 03 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто та погоджено 63 звернення учасників ООС щодо надання 

матеріальної допомоги у розмірі 3,0 тис. грн кожному на загальну суму                      

489,00 тис. грн. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Дня Військово-Морських сил Збройних сил України 

 

05 липня з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України 

делегація Міської ради міста Кропивницького на чолі із заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром Мосіним 

привітала від імені громади міста особовий склад середнього десантного 

корабля “Юрій Олефіренко”. 

На корабль доставили флотську форму від фабрики “Україна”, 

канцелярські товари та організували особовому складу святковий фуршет                 

від місцевих товаровиробників. 
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Олександр Мосін від імені міської ради, міського голови Андрія 

Райковича та всієї громади міста привітав особовий склад десантного корабля 

“Юрій Олефіренко” зі святом та побажав мирної служби. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 30 червня по 03 липня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 53 вулицях міста. За результатами рейдів складено 29 протоколів та видано                                               

58 попереджень.  

  

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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