
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ

за 28 — 30 серпня 2020 року

м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях    
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 25 по 28 серпня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було  прийнято  2338  звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,
надано 1759 консультацій. 

З  25  по  28  серпня до  управління  соціальної  підтримки  населення
звернулась  71  особа з  питань:  надання  матеріальної  допомоги
за  протоколами  комісії  –  31  особа;  підготовки  необхідних  документів
для  отримання  матеріальної  допомоги –  40  осіб.  Направлено  64  письмові
відповіді депутатам, громадянам, організаціям.

З 25 по 28 серпня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління  з  питань  захисту  прав  дітей  було  58  громадян  з  питань:
усиновлення,  опіки  та  піклування  –  33;  соціально-правового  захисту
дітей – 13; визначення місця проживання – 5; визначення порядку участі у
вихованні дитини – 7.

Спеціалістами управління спільно з  представниками Кропивницького
міського  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  та
Кропивницького міського відділу поліції Головного управління Національної
поліції  в  Кіровоградській  області проведено  2  рейди  з  профілактики
правопорушень  серед  дітей  та  виявлення  дітей,  які  потрапили  у  складні
життєві  обставини.  Відвідано  за  місцем проживання 7  сімей з  дітьми,  які
потрапили у складні життєві обставини.

Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях.

Події суспільно-політичного життя

Діяльність громадських організацій

30 серпня на площі Театральній благодійна організація “Благодійний
фонд  Культурно-мистецький  фонд  “Перспектива”  проводила
ХІІ Міжнародний фестиваль “Об’єднаймо дітей мистецтвом”.

Орієнтовна кількість учасників — 200 осіб.

До Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України 

29 серпня за  участі  керівництва Міської  ради міста Кропивницького
відбулося покладання квітів до могил загиблих захисників України на всіх
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кладовищах міста, до меморіальної дошки Герою України - Віктору Чміленку
та до Алеї слави Меморіального комплексу “Фортечні вали”, а також участь у
загальнонаціональній хвилині мовчання на Рівнянському кладовищі.

Вшанування  пам’яті  українських  захисників  Вітчизни  продовжилося
урочистостями –  реквіємом в  обласній філармонії.  Міський голова Андрій
Райкович  вручив відзнаки родинам Волоховим, Кондаковим, Безкровним, чиї
сини віддали життя за Україну.

Керівництво  міста,  родини  загиблих,  представники  громадських
організацій  та  громадськість  відзначили  цей  день  пам’ятною  ходою  і
покладанням  квітів  на  Алеї  Слави  Меморіального  комплексу  “Фортечні
вали”. 

На площі перед будинком міської ради відбувся захід “Запали свічку
пам'яті”, в якому взяли участь родини учасників антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил, які віддали життя за Україну, міський голова Андрій
Райкович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Олександр Мосін, т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Сергій Колодяжний.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

28  серпня на  території  обласного  центру  туризму,  краєзнавства  та
екскурсій  учнівської  молоді  проводився  відкритий  чемпіонат  міста
Кропивницького  зі  скелелазіння  за  програмою  швидкість.  Змагання
організовано за  співпраці  управління молоді  та  спорту Міської  ради міста
Кропивницького  і  Кіровоградського  обласного  альпіністського  центру
Федерації альпінізму і скелелазіння України.

За  звання  найшвидших  скелелазів  нашого  міста  змагалися
34 спортсмени (вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького,
альпіністського і туристичних центрів Кропивницького й Олександрії). Золоті
медалі  чемпіонату  в  різних  вікових  категоріях  завоювали  кропивничани
Олександр  Чумак,  Олександр  Довгань,  Данііл  Хайдаров,  Валерія
Прошаченко, Катерина Рябоштан, Вікторія Мартинюк. Переможці й призери
змагань нагороджені дипломами і медалями від організаторів.

Тренують спортсменів Микола Побережець, Юрій Побережець, Сергій
Ізмайлов, Валентина Русінова.
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28 - 30 серпня в м. Києві проходив чемпіонат України зі снукеру 2020
серед юнаків та дівчат до 16 років. У змаганнях брали участь 4 вихованці
КДЮСШ  №  4  Міської  ради  міста  Кропивницького.  Представниця  даної
спортивної школи Маргарита Лісовенко не поступилася в жодному фреймі
групової стадії змагань і  завоювала звання чемпіонки України серед дівчат
до 16 років.
Тренує більярдистку Ганна Лісовенко.

Питання соціально-економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

28  серпня в  рамках  реалізації  проєкту  «Муніципальний  патруль»  у
складі  спеціаліста  управління  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення  департаменту  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій  та  працівника  поліції  проведено  рейд  -  відстеження  по  вулиці
Полтавській  (біля  ринку  “Полтавський”,  ПП  “Кіровоград-Буд-Дизайн”)  з
припинення несанкціонованої торгівлі.

Під час рейду несанкціонована торгівля по вул. Полтавській припинена.
З  громадянами,  які  здійснювали  торгівлю  у  невстановлених  місцях,
проведено роз'яснювальну роботу стосовно недопущення “стихійної” торгівлі
на тротуарах, газонах, біля житлових будинків. 

Житлово-комунальна сфера

З 25 по 29 серпня  спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста  Кропивницького  провели  рейди  по  перевірці  санітарного  стану
по 44 вулицях міста. За результатами рейдів складено 20 протоколів та видано
71 попередження. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                         Альвіна БОНДАРЕНКО
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