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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 18 по 22 травня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 582 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 984 консультації.  

З 18 по 22 травня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 
управління з питань захисту прав дітей були 26 громадян. 

Проведено 2 рейди з метою соціально-правового захисту дітей,                             

які перебувають у складних життєвих обставинах. Під час рейдів складено                            

10 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей. Також 

проведено обстеження у сім'ї потенційних усиновлючів. 

 Працівники управління брали участь у 13 судових засіданнях. 

З 18 по 22 травня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 81 особа з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 52 особи; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 29 осіб. Направлено 380 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.  

 

22 травня міський голова Андрій Райкович та голова Кіровоградської 

обласної державної адміністрації Андрій Балонь поклали квіти до 

пам»ятників Марка Лукича Кропивницького - засновника українського 

професійного театру,  з нагоди  180-ї  річниці від дня його народження та                                             

Тарасу Григоровичу Шевченку – видатному українському поету, художнику, 

мислителю, з нагоди 159-ї річниці перепоховання його праху на Чернечій 

горі поблизу Канева. 

 

22 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

конкурсної комісії з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького (далі - Конкурсна комісія). 

 Конкурсною комісією розглянуто документи 11 міських громадських 

об'єднань соціальної спрямованості. За підсумками розгляду до наступного 

етапу конкурсу допущено конкурсні пропозиції 4-х громадських об'єднань 

ветеранів війни, а саме: громадської організації “Організація ветеранів 

України м. Кропивницького”, Кропивницької міської організації Української 

Спілки ветеранів Афганістану, громадської організації “Серця матерів                                            
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та ветеранів війни Кропивницького” та Кропивницького міського Товариства 

політичних в'язнів та репресованих. 

 На наступне засідання буде винесено документи 4-х громадських 

об'єднань соціальної спрямованості, розгляд яких здійснюється Конкурсною 

комісією без проведення конкурсу, а саме: міської громадської організації 

“Кропивницька міська організація інвалідів “Сила духу”, міської громадської 

організації “Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС”, Товариства 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та інших війн міста, Кропивницької 

міської організації Товариства Червоного Хреста України. 

 

Діалог влади з народом 

 

22 травня  на «Гарячій лінії міського голови» чергував 

начальник управління розвитку транспорту та зв’язку Віктор Житник, який 

відповів на 2 дзвінки з питань: відновлення роботи маршрутного таксі № 27       

та перевезення пасажирів під час карантину.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 
24 травня з 14.00 до 15.20 на площі Героїв Майдану Кропивницький 

обласний штаб руху опору капітуляції проводив мітинг в рамках 

всеукраїнської акції “Стоп Реванш!”. В заході брали участь депутати міської 

ради, представники місцевих осередків політичних партій (“Європейська 

солідарність”, “Свобода”, “Голос”, “Національний корпус”), громадських                       

та волонтерських організацій (“Волонтерське об'єднання учасників Майдану 

та бойових дій”, “Просвіта”, “Спілка офіцерів України”), громадські 

активісти. 

Учасники акції тримали в руках Державний Прапор України, чорно-

червоний прапор, прапори з символікою партій та організацій. 

Орієнтовна кількість учасників — 100 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 18 по 22 травня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 67 вулицях міста. За результатами рейдів складено 61 протокол та видано                                               

19 попереджень.  

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

Ірина Штадченко  35 83 89 


