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м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 03 по 08 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було  прийнято  1119   звернень  від  громадян  і  суб’єктів  господарювання,
надано 1798 консультацій. 

  З  03  по  07  лютого до  управління  соціальної  підтримки  населення
звернулись 448 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії  –  294  особи;  підготовки  необхідних  документів  для  отримання
матеріальної допомоги – 154 особи.  Направлено  217  письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.  

З 03 по 07 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління  з  питань  захисту  прав  дітей  були  65 громадян  з  питань:
усиновлення – 3; опіки та піклування – 12; майнових питань – 18; визначення
місця  проживання дитини –  8; соціально-правового  захисту  дітей  –  16;
визначення порядку участі у вихованні дитини – 8.

Проведено профілактичний рейд, складено 4 акти обстеження житлово-
побутових умов  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Спеціалісти  управління  брали  участь  у 18 судових  засіданнях,
2-х  знайомствах усиновлювачів  з  дітьми-сиротами,  дітьми,  позбавленими
батьківського  піклування,  та  у  засіданні  ради  з  питань  профілактики
правопорушень  серед  учнів  Регіонального центру професійної  освіти
ім. О.С.Єгорова.

07  лютого  під  головуванням  керуючого  справами  виконавчого
комітету  міської  ради  Альвіни  Бондаренко  відбулося  засідання комісії  з
питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. 

  За  результатами  розгляду  поданих  документів  комісія  прийняла
рішення  рекомендувати  для  нагородження:  відзнакою  міської  ради
та  виконавчого  комітету  м.  Кропивницького   «За  заслуги»  ІІ  ступеня
Шукруту  Людмилу  Володимирівну,  голову  правління  Кіровоградської
обласної  організації  матерів  дітей-інвалідів  та  інвалідів    «Серце  матері»;
Почесною  грамотою  міської  ради  та  виконавчого  комітету   м.
Кропивницького  Голубєва  Леоніда  Миколайовича,  члена  Відокремленого
підрозділу громадської спілки «Рада учасників бойових дій, інвалідів війни,
членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот» у місті Кропивницькому. 



2

Діалог влади з народом

07  лютого  на  «Гарячій  лінії  міського  голови»  чергувала  начальник
управління  охорони  здоров’я  Міської  ради  міста  Кропивницького  Оксана
Макарук,  яка відповіла на 8 дзвінків  з  питань:  програми «Доступні  ліки»,
харчування  у  міській  лікарні  №  1,  закриття  стоматологічного  кабінету
у смт Новому.

Події суспільно-політичного життя

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

З 01 по 07 лютого у м. Одесі проходив чемпіонат України зі стрільби
кульової  серед  спортсменів  з  інвалідністю.  Вихованець  комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської  ради
міста Кропивницького» Олексій Голодок посів почесне ІІІ місце.

З 05 по 10 лютого у м. Львові проходив командний чемпіонат України
зі стрільби кульової. Вихованки комунального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька  спортивна  школа  №  3  Міської  ради  міста  Кропивницького»
Кароліна  Корпусенко  та  Дар’я  Стефанова  вперше  виконали  норматив
кандидата                              в майстри спорту України. Тренує стрільців Юлія
Тарасова.

З  06  по  09  лютого в  м.  Запоріжжі проходив  рейтинговий
всеукраїнський  турнір  з  тенісу  настільного.  Вихованець  комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської  ради
міста Кропивницького» Олександр Репалов посів почесне ІІІ місце.

З  07  по  09   лютого в  КЗ  «Об’єднання  дитячо-юнацьких  клубів  за
місцем                 проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»
проведено  заходи: змагання з настільного тенісу (ДЮК «Чайка»); змагання з
армреслінгу                 «Сила  та здоров’я» (ДЮК «Моноліт»); виховна година
«Правила поведінки                 з електроприладами» (ДЮК «Юність»);
змагання з таеквондо «Сила та здоров’я» (ДЮКи «Мрія» та «Надія»).

09  лютого на  базі  комунального  закладу  «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного  виховання  «Натхнення»  проходив  всеукраїнський  турнір
з волейболу класичного серед дівчат  2005 р.н.  та  молодших,  присвячений
Дню  народження  волейболу.  Перше  місце  посіла  команда  комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської  ради
міста Кропивницького». Тренує спортсменок Ірина Зануда.
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Питання соціально – економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 03 по 07 лютого спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради
міста  Кропивницького  провели  рейди  по  перевірці  санітарного  стану  по
57 вулицях міста.  За результатами рейдів  складено 14 протоколів та  видано
41 попередження. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Альвіна БОНДАРЕНКО
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Ірина Штадченко 24 75 85
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