
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 06 – 09 березня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 З 02 по 07 березня фахівцями Центру надання адміністративних послуг       

було прийнято 927 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

1799 консультацій.   

 

 З 02 по 06 березня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 238 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії - 164 особи; підготовки необхідних документів - 74 особи. 

Направлено 198 письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям 

та установам.  
 

 З 02 по 06 березня на особистому прийомі у начальника управління та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького було 66 громадян з питань: усиновлення – 3; опіки та 

піклування – 21; майнових питань - 12; визначення місця проживання –8; 

соціально-правового захисту дітей – 16; визначення порядку участі                       

у вихованні – 6. 

 Проведено рейд з профілактики правопорушень серед дітей та 

виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини, та 1 - щодо 

виявлення дітей шкільного віку, які не відвідують навчальні заклади. 

Складено 3 акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах; 1 – в сім'ях, де батьки 

визначають місце проживання дітей; 4 - в прийомних сім'ях та дитячих 

будинках сімейного типу. 

 Спеціалісти управління приймали участь в 10 судових засіданнях 

(кримінальні справи відносно неповнолітніх – 5, позбавлення батьківських 

прав – 3, визначення місця проживання дитини – 2) та знайомстві батьків 

вихователів з 5 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

 Проведено інвентаризацію житла 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом обстежень житла, в якому діти мають 

право власності або право користування. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До Міжнародного жіночого дня 

        06 березня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького міський 

голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов привітали 
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жінок - членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил зі святом та  вручили їм 

подарункові сертифікати на 700 гривень кожній й квіти. Голова громадської 

організації “Єдина родина Кропивниччини” Олена Степанок вручила                

6-ти дітям загиблих учасників антитерористичної операції пам’ятні іменні 

кулони “Батьківське серце”.  

 

        06 березня на площі перед будівлею міської ради з нагоди 

Міжнародного жіночого дня відбувся передсвятковий ярмарок з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів місцевого та вітчизняного 

виробника, у якому брали участь 62 суб'єкти господарювання міста.                          

 

        07 березня на площі Героїв Майдану за ініціативи ТОВ “Автогруп 

Кропивницький” відбулася виставка автомобілів та автопробіг “Забіг на 

шинах” за маршрутом: площа Героїв Майдану — вул. Соборна -                        

вул. Академіка Тамма - вул. Космонавта Попова - вул. Вокзальна -                   

пров. Училищний - вул. Шевченка -площа Героїв Майдану.   

Орієнтовна кількість учасників - до 100 осіб. 

 

        07 березня на території недобудованої злітно-посадкової смуги                      

(біля НВО № 25, вул. Леваневського, 2Б) відбувся флешмоб.  Учасники акції з 

допомогою автомобілів утворили “тюльпан” - символ Жіночого свята. 

Орієнтовна кількість учасників — 250 осіб. 

 

До дня народження Тараса Шевченка 

        06 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено заходи: 

№ 8 – відеофеєрія «Троянди Шевченкової любові». 

№ 12 – відкритий мікрофон «І знову відкриваю «Кобзаря».                          

З метою популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка та з нагоди              

180-річчя від дня публікації збірки поезії «Кобзар» у бібліотеці облаштували 

поетичні території за двома локаціями: твори видатного поета та «вільний 

мікрофон». Користувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися з книгами 

Великого Кобзаря та прочитати вірш біля «вільного мікрофона». 

№ 10 – поетичний зорепад «Шевченко в моєму серці». На заході звучали 

улюблені вірші відомого українського поета та переглянуті уривки з фільмів 

про його творчий та життєвий шлях. 

 

        09 березня відбулось покладанні квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка з 

нагоди Дня народження видатного українського поета, художника, 

мислителя. В заході взяли участь міський голова Андрій Райкович, секретар 

міської ради Андрій Табалов та заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрій Паливода. 
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        09 березня об 11.00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку Кіровоградська 

обласна організація Всеукраїнського об’єднання “Свобода” проводила мітинг 

та покладання квітів з нагоди дня народження Тараса Шевченка. 

В руках учасники акції тримали державні прапори України, прапори з 

партійною символікою. Участь в заході взяли представники політичних 

партій (КУН, “Правий сектор”, “Свобода”), громадських організацій, зокрема 

“Просвіта” ім. Тараса Шевченка, “Дія”, “Бойове братерство”, “Волонтерське 

об’єднання”, КОБФ “Наш Дім”, громадськість міста. Орієнтовна кількість 

учасників — 100 осіб. 

 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 02  по 06 березня спеціалістами спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького проведено рейди по перевірці санітарного стану                  

62 вулиць міста.  За результатами рейдів складено 33 протоколи про 

порушення  ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

виписано 58 попереджень. 

         

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                   А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 22 27 90 


