
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                            за 08-10 червня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 04 по 09 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 1288 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

2097 консультацій. 

 

З 04 по 08 червня до відділу соціальної підтримки населення звернулись 

48 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –               

40 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 8 осіб. Направлено 250 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям та установам. 

 

 З 04 по 08 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького були 45 громадян з питань: соціально-правового захисту 

дітей – 17; усиновлення  та опіки  - 12; майнових питань – 11; визначення 

порядку зустрічей  з дитиною – 5.  

Проведено 4 профілактичні рейди, за підсумками яких складено 9 актів 

обстеження умов проживання у сім'ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах,  та 2 акти – у сім'ях опікунів (підопічних).  

Спеціалісти служби брали участь у 10 судових засіданнях та у  
знайомстві  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 
кандидатами в опікуни. 

 

Діалог влади з народом 

 

08 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела  прийом громадян з особистих питань.              

На прийом звернувся заявник з питання  педагогічного навантаження на 

2018/2019 навчальний рік. 

 

Події суспільно-політичного життя 

           Діяльність громадських організацій 

08 червня відбувся урочистий концерт з нагоди 30-річчя від заснування 

народного аматорського хору «Ветеран». 

В заході брали участь: заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба, голова Подільської районної у                         
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м. Кропивницькому ради Руслан Фросіняк, голова Новенської селищної  ради 

Сергій Денисенко, заступник голови обласної організації ветеранів України 

Олексійа Демченко, голова ветеранської організації Льотної академії 

Національного авіаційного університету Василь Куліш, голова ради міської 

організації ветеранів України Володимир Зуєв, чисельні шанувальники 

хорового співу, ветерани війни та праці. 

Наталія Дзюба вручила колективу хору «Ветеран» Почесну грамоту 

міської ради  м. Кропивницького та виконавчого комітету  за вагомий внесок 

у справу збереження та розвитку кращих зразків української національної 

культури та мистецтва, активну участь у громадському та культурно-

мистецькому житті міста. 

Також 45 учасникам хору було вручено грошову допомогу у розмірі 

500,00 грн кожному. 

Святковий настрій в залі допомогли створити колеги ювілярів – учасники 

міських хорів «Діти війни» та «Патріот». 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

08 червня у бібліотеках-філіях МЦБС були проведені заходи: 

№ 1 – скринька корисних порад «Про дружбу пам'ятай завжди і свято дружбу 

бережи». Напередодні Міжнародного дня друзів до бібліотеки на захід 

завітали вихованці дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням 

«Веселка» при КЗ „Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт”. Діти розповіли про 

своїх друзів, переглянули мультфільми «Корисні підказки про дружбу», «Який 

друг справжній?», грали в ігри «Лови помилку», «Закінчи речення», «Чарівний 

м’яч». Бібліотекарі презентували викладку літератури «Маєш друга – бережи, 

не маєш - знайди» та ознайомили з порадами  щодо дружби, які повинні всі 

знати та дотримуватись протягом життя; 

 № 6 – бібліо-ревю «Вчися! Дізнавайся! Дивуйся!». Діти здійснили 

захоплюючу подорож у світ енциклопедій, словників та довідників. 

Бібліотекарі розповіли їм як правильно користуватися довідковими виданнями 

та знаходити потрібну інформацію. Дітлахи брали активну участь у вікторинах 

«Подорож до словника», «Мовна вікторина», самостійно працювали зі 

словниками та дізнались багато цікавого для себе.  

 

З 04 по 09 червня у м.Запоріжжі проходив Всеукраїнський турнір з боксу 

серед молоді, в якому брали участь 12 команд.  

Вихованці КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Скворцов 

Дмитро та Холодовський Володимир вибороли бронзові нагороди. 
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З 08 по 10 червня в м. Кам`янець – Подільському (Хмельницька обл.) 

проходив чемпіонат України зі скелелазіння серед молоді.   

Наш земляк Ярослав Ткач став срібним призером чемпіоната України у 

програмі болдеринг (тренер Микола Побережець). 

 

09 - 10 червня в дитячо-юнацькому клубі «Мрія»   відділу сім’ї та молоді 

проведено семінар для тренерів з таеквондо  та атестацію з таеквондо 

вихованців ДЮКів «Надія» та «Мрія». 

 

09-10 червня в приміщенні авіакомпанії «Урга» відбулася виставка-

конкурс цивільно-технічного стендового моделюваня «Модельна феєрія 

цивільної техніки - 2018». Вихованці станції юних техніків продемонстрували 

свої здобутки в стендовому моделюванні. 

 

10 червня 69 дітей пільгових категорій з м.Кропивницького відправлено 

на оздоровлення до ТОВ «ДОЗ «Бригантина», смт. Новоархангельск 

Кіровоградської області.  

  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

08 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького проведено рейдове відстеження вздовж 

ринку «Центральний» по вул. Преображенській щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

Торгуючим було роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо 

захисту прав споживачів, роздрібної торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. Всім торгуючим було запропоновано перейти 

здійснювати торгівлю на територію ринків міста. Серед мешканців міста 

розповсюджувалися флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!», а фізичним 

особам, які здійснювали торгівлю у невстановленому місті, було вручено 

листівки з інформацією про адміністративну відповідальність. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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