
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                27-30 червня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях   

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 24 по 27 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 957 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1708 консультацій.  

 

 З 24 по 27 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 60 осіб з питань: надання матеріальної допомоги - 30 осіб                                

за протоколами комісії; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги - 30 осіб. Направлено 345 письмових відповідей 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

  

З 24 по 27 червня на особистому прийомі у т.в.о. начальника та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 42 громадянина                          

з питань: усиновлення та опіки – 12, майнових питань – 9, визначення місця 

проживання дитини  – 3, визначення порядку участі у вихованні дитини – 6, 

соціально-правового захисту дітей – 12. 

Проведено профілактичний рейд за участю працівників поліції, 

складено 2 акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, та 2 – у сім'ях опікунів 

(піклувальників). 
Спеціалісти управління брали участь у 9 судових засіданнях та  

знайомстві   дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,                       
з потенційними усиновлювачами та вибутті дитини зазначеної категорії до 
родини усиновлювачів. 

 

27 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Вергуна відбулося засідання 

комісії з питань організації руху  великовагового транспорту територією міста 

Кропивницького. 

На засідання були запрошені керівники усіх великих підприємств міста, 

які користуються послугами великотоннажних автопоїздів. Відгукнувся  лише 

представник компанії «Кернел». Він повідомив, зокрема, що на підприємстві 

намагаються чітко дотримуватись розпорядження міського голови, яким 

визначено, що з 20 червня по 31 серпня 2019 року забороняється рух вулицями 

Кропивницького вантажівок загальною масою понад 24 тони і з 

навантаженням на вісь понад 7 тон у денну пору доби при температурних 

показниках повітря вище 28 градусів за Цельсієм. Крім того,  підприємство 

взялося облаштовувати на вулиці Мурманській зупинку для відстою 

вантажівок. Вона буде   розрахована на 150 місць. Паркінг планують відкрити 
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до початку осені і обіцяють не перевантажувати місто фурами, до заводу водії 

будуть під’їжджати по черзі за викликом диспетчера. 

Директор КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» 

Олександр Шумейко повідомив, що відповідні дорожні знаки на в’їздах до                      

м. Кропивницького відновлені. 
 

            27 червня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

           Розглянуто 167 справ, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),               

житлової субсидії – 140 (призначено – 112), соціальних виплат             

внутрішньо  переміщеним  особам   - 26 (призначено – 11),  пільги – 1               

(призначено – 1). 

 

Діалог влади з народом 

 

27 червня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян                      

з особистих питань. На прийом звернулися 10 заявників з питань: 

невдоволення роботою КП «ЖЕО № 3», проведення капітального ремонту 

покрівлі та доріг, скасування оплати за вивезення твердих побутових відходів, 

надання дозволу на відключення від системи централізованого опалення                        

з метою встановлення автономного опалення та виділення земельних ділянок 

під гараж. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 24 по 27 червня на стадіоні «Зірка» проходив чемпіонат України                                  

з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. У змаганнях брали участь 

197 учасників із 26 команд. Вихованка комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького Юлія Демидова завоювала срібну нагороду, а її 

одноклубники Микола Задеряка та Юрій Бондаренко стали бронзовими 

призерами. 

 

До Дня Конституції України 

 

28 червня о 09:00 на площі перед Центральноукраїнським державним 

педагогічним університетом ім. В.Винниченка проводилися заходи з нагоди 

відзначення 23-ї річниці від дня затвердження Конституції України. 

До підніжжя монумента Володимиру Винниченку відбулося покладання 

квітів. Потім був організований мітинг, під час якого цитувалися статті                                     
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з Конституції Пилипа Орлика та проводилися паралелі із сьогоденням.  

В урочистостях брали участь т.в.о. голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації Світлана Лобанова, голова Кіровоградської обласної 

ради Олександр Чорноіваненко, міський голова Андрій Райкович, 

представники обласної та міської влади, члени місцевих осередків політичних 

партій, громадських організацій, представники трудових колективів 

підприємств, установ, організацій міста, волонтери, військовослужбовці. 

 Кількість учасників — до 200 осіб. 

 

28 червня з 10:00 до 15:00 у парку Перемоги (міст, який з'єднує 

мікрорайони Арнаутове та Новоолексіївку) відбулося культурно-розважальне 

свято, присвячене Дню Конституції України.  

Організатор – ГО “Кіровоградська районна організація захисників 

Вітчизни “Бойове братство”.  

Участь у заході брав депутат Міської ради міста Кропивницького 

Олександр Цертій. 

 

 28 червня у в Кіровоградському академічному обласному українському 

музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбувся святковий 

концерт міського професійного духового оркестру з нагоди Дня Конституції 

України. 

 Під час концерту звучали класичні композиції та українські мелодії,                           

а яскравим фіналом  виступу стала пісня «Любіть Україну» на слова 

Володимира Сосюри, яку виконали солісти ансамблю Юлія Підлубна, 

Анастасія та Олександр Безаї. 

 

29 червня з 10:00 до 15:00 у с. Гірничому відбулося культурно-

розважальне свято, присвячене Дню Конституції України та Дню молоді.  

Організатор – ГО “Кіровоградська районна організація захисників 

Вітчизни “Бойове братство”.  

Участь у заході брав депутат Міської ради міста Кропивницького 

Олександр Цертій. 

  

До Дня молоді 

 

29 червня на площі перед будинком міської ради відбулась концертна 

святкова програма «Святкуємо разом». 

 Міський голова Андрій Райкович та заступник міського голови                              

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталія Дзюба  вручили відзнаки 

та пам’ятні подарунки переможцям міського конкурсу «Молода людина 

року». 
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Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

 28 червня о 10:00 на площі Героїв Майдану відбулася акція “Поминки за 

законністю”. Мета – привернення уваги громадян до суспільно-політичних 

процесів, що відбуваються у державі. 

Активісти тримали плакати з написами “Порушення Конституції 

транспортує на Ростов!”, “Полонені не товар! За них рейтинги не купиш” 

тощо.  

Організатор акції – ГО “Бойове братство” Кропивницького району. 

Участь у заході брали громадські активісти, представники волонтерських та 

ветеранських організацій, в тому числі ГС “Патріот” у м. Кропивницькому, 

Кіровоградської обласної ВАВА, ГО “Правий сектор”, ГО “Серця матерів 

Кіровоградщини”. 

Протягом акції організатори збирали підписи під листом до Президента 

України про недопустимість зміни курсу на Євроінтеграцію та НАТО. 

Кількість учасників – до 100 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

З 24 по 27 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

38 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол про порушення 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано                       

24 попередження. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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