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Про розгляд 
не підтриманої петиції 

Розглянувши не підтриману петицію щодо створення притулку для жертв
домашнього насильства у м. Кропивницькому, повідомляємо наступне.

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству»  рішенням Кропивницької  міської  ради  від  25  травня  2021  року
№ 392 було створено Комунальний заклад «Кропивницький міський притулок
для осіб,  які  постраждали від домашнього насильства та /  або насильства за
ознакою статі» (далі - Притулок).

З  метою  надання  соціально-психологічної  допомоги  особам,
постраждалим від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі,
зокрема  соціальних  послуг  з  консультування,  кризового  та  екстреного
втручання,  соціальної  профілактики  відповідно  до  їх  потреб  рішенням
Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від  08  червня  2021  року
№  342  при  Притулку  створено  мобільну  бригаду  соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та  /  або
насильства за ознакою статі та затверджено Положення про неї.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня
2021  року  №  696-р  передбачено  виділення  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної громади коштів на видатки розвитку у сумі 4 430,025 тис. грн.

19  серпня  2021  року  оголошено  процедуру  закупівлі  на  капітальний
ремонт приміщення  комунального закладу «Кропивницький міський притулок
для осіб,  які  постраждали від домашнього насильства та /  або насильства за
ознакою статі» (далі – комунальний заклад), яка відповідно до частини другої
статті  32  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»  автоматично  відмінена
електронною системою закупівель,  у зв’язку із  тим, що подано для участі  в
торгах менше двох тендерних пропозицій. У зв’язку із актуальністю подальшої
потреби  в  закупівлі  06  вересня  2021  року  оголошено  повторно  процедуру
закупівлі на капітальний ремонт  приміщення комунального закладу. 

30  серпня  2021  року  оголошено  процедуру  закупівлі  на  придбання
автомобіля  для  функціонування  мобільної  бригади  соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та  /  або
насильства за ознакою статі.
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