
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                         за 07 -  09 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

07 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410                         

«Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки»; про внесення змін                     

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції                         

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019–2021 роки»;                     

про регулювання земельних відносин. 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 03 по 07 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 2876 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2038 консультацій. 

 

З 03 по 07 серпня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 73 особи з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 43 особи; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 30 осіб. Направлено 375 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям. 

 

З 03 по 07 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 54 громадянина з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 31; соціально-правового захисту                            

дітей – 16; визначення місця проживання – 3; визначення порядку участі                          

у вихованні дитини – 4. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
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Кропивницького міського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області проведено 4 рейди з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. Відвідано за місцем проживання 16 сімей з дітьми, які 

потрапили у складні життєві обставини, складено  акти обстеження умов 

проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну 

роботу щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків. У ході рейду 

вилучено 2-х дітей та влаштовано їх до КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня 

Кіровоградської обласної ради».  

За підтримки міського голови 10 сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, вручено продуктові набори. 

Спеціалісти управління брали участь у 2-х судових засіданнях. 

Організовано та проведено знайомство 2-х батьків-вихователів                                 

з 6 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,                                  

та  опікуна з дитиною зазначеної категорії. 

Спеціалісти управління були присутні при вибутті 7-х дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до 4-х сімей усиновлювачів. 

 

Діалог влади з народом 

07 серпня  на «Гарячій лінії міського голови» чергувала начальник 

управління охорони здоров’я Оксана Макарук, яка відповіла на дзвінок щодо 

організації роботи поліклінічного та урологічного відділень лікарні швидкої 

медичної допомоги. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня будівельника 

07 cерпня зacтупник міcькoгo гoлoви з питань діяльності виконавчих 

органів ради Oлекcaндр Мocін привітaв будівельників з прoфеcійним cвятoм. 

Він відвідaв три нaйзнaкoвіші будівельні мaйдaнчики, де зaрaз виконуються 

ремонтно-будівельні роботи, - це рекoнcтрукція вулиці Пoлтaвcькoї, 

реконструкція приміщенння під ЦНAП та реставрація музичної шкoли № 1                

ім. Г.Г.Нейгауза. Oлекcaндр Мocін пoдякувaв прaцівникaм зa рoбoту й вручив 

грaмoти та пoдяки Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, 

а також передав бригадам ящики з мoрoзивoм. 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 07 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній. біля магазину “АТБ”                     

та вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         
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 Під час проведення рейду несанкціонована  торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась. 

 Торгівці реалізовували плодоовочеву продукцію по вул. Івана 

Похитонова.       

 

08 серпня в рамках реалізації проєкту  «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження з припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими товарами вздовж дороги по вул. Вокзальній (біля магазину 

«АТБ» та будинку № 37/16). 

Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля                   

за вказаною адресою не здійснювалась.   

Торгівці реалізовували плодоовочеву продукцію по вул. Івана 

Похитонова. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну  роботу  стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та розповсюджено 

листівки з інформацією стосовно адміністративної відповідальності. Всім 

торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків міста. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 03 по 07 серпня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 65 вулицях міста. За результатами рейдів складено 20 протоколів та видано                                               

54 попередження. 

 

Освіта 
 

07 серпня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького під 

головуванням начальника управління освіти Лариси Костенко відбулися 

перші засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад директорів 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького щодо перевірки 

поданих кандидатами документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі в конкурсному 

відборі. До конкурсного відбору допущені 10 осіб. 

  

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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