
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 08-11 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

08 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні постійної комісії були присутні керівники виконавчих 

органів міської ради, голова Громадської ради при Виконавчому комітеті 

міської ради Л.Лузан та представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про перерозподіл видатків у межах загального 

обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту та зв'язку 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік; про встановлення 

транспортного податку на 2021 рік; про виконання бюджету міста 

Кропивницького за перший квартал 2020 року. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 04 по 08 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 365 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

694 консультації.  

З 04 по 08 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 14 громадян з питань:  

усиновлення – 1; опіки та піклування – 3; майнових питань – 5 соціально-

правового захисту дітей – 5. 

Проведено 3 рейди з метою соціально-правового захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, під час яких складено 5 актів 

обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, та вилучено 2-х дітей 

із сім'ї. Дітей тимчасово влаштовано до патронатної сім'ї.  

 Працівники управління брали участь в судовому засіданні з питання 

усиновлення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Сторінки історії 

 

09 травня відбулося покладаннями квітів з нагоди 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
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  Цього року кропивничани у зв»язку з карантинними заходами вимушені 

були відмовитися від традиційних пам’ятних заходів – велелюдної ходи 

центральною вулицею Кропивницького та масового покладання квітів                             

на меморіальному комплексі «Фортечні вали». 

Тож керівництво міста та області поклало квіти до пам»ятників загиблим 

у Другій світовій війні та сучасним українським Героям, які віддали життя за 

мир, свободу і незалежність рідної землі. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

08 травня з 11.00 до 12.00 на площі перед приміщенням міської ради 

відбулася акція за участі підприємців ринку “Колгоспний” з вимогою відкрити 

ринок для роботи. 

З протестуючими зустрілися міський голова Андрій Райкович, 

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін та Андрій Паливода. Було зазначено, що готується відкриття 

речових ринків з понеділка, 11 травня. Втім, потрібно буде дотримуватися 

певних обмежень — продавці мають бути у захисних масках та мати засоби 

дезінфекції. 

Орієнтовна кількість учасників — 60 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 04 по 08 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 19 вулицях міста. За результатами рейдів складено 6 протоколів та видано                                                

24 попередження.  

  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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