
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 04 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених міськими 

громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості (далі - Конкурсна 

комісія). 

 Проведено II і III етапи конкурсу, під час яких відбувся відкритий 

захист конкурсних пропозицій громадськими об'єднаннями, а саме: 

Кропивницькою міською організацією Української Спілки ветеранів 

Афганістану, громадською організацією “Організація ветеранів України м. 

Кропивницького”, громадською організацією “Серця матерів та ветеранів 

війни Кропивницького”, Кропивницьким міським Товариством політичних 

в'язнів та репресованих. 

 Також Конкурсною комісією розглянуті програми громадських 

об'єднань соціальної спрямованості без проведення конкурсу, а саме: міської 

громадської організації “Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС”, 

міської громадської організації “Кропивницька міська організація інвалідів 

“Сила духу”, Товариства інвалідів Великої Вітчизняної війни та інших війн 

міста, Кропивницької міської організації Товариства Червоного Хреста 

України. 

 

 04 червня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, ООС та військовополоненим, які визволені 

з полону. 

 Комісією розглянуті 12 звернень щодо надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим учасникам АТО, ООС. Погоджено - 11 звернень, 

відмовлено - 1 звернення. 

 

 04 червня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. 
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  Розглянуті та погоджені 166 звернень учасників операції Об'єднаних сил 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги по 3000 грн кожному                              

на загальну суму 498 000 грн. 

 Розглянуті 2 звернення членів сімей загиблих (померлих), учасників     

АТО, ООС щодо надання щомісячної матеріальної допомоги                                          

для вирішення соціально-побутових питань. Погоджено - 1 звернення, 

відмовлено - 1 звернення. 

 Розглянуто та погоджено звернення члена сім'ї загиблого щодо надання 

щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника операції 

Об'єднаних сил. 

 

 04 червня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради         

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста. 

 Розглянуті 193 звернення мешканців міста щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги. З них: погоджено надати одноразову адресну 

грошову допомогу 176 мешканцям міста;   відмовлено в наданні 

одноразової адресної грошової допомоги 8 мешканцям; направлено на 

доопрацювання заяви 9 мешканців. 

 

04 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів першу робочу нараду за участі 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Вергуна, керівників виконавчих органів міської ради, 

підприємства-підрядника та представників організацій комунальної сфери,                 

чиї технічні комунікації знаходяться в зоні проведення реконструкції 

проїжджої частини по вулиці Полтавській. 

За словами Олександра Мосіна, всі тендерні процедури відбулися 

вчасно. Право виконувати реконструкцію вулиці Полтавської отримало 

підприємство ТОВ «Кронос-лідер», яке виконувало роботи з реконструкції 

вулиці Ельворті з облаштуванням другої арки у залізничному насипі.  

Важливим моментом під час виконання робіт буде співпраця з 

організаціями – власниками інженерних мереж: газових, водопровідних та 

електричних. Планується, що під час ремонту рух транспорту по вулиці 

Полтавській частково зберігатиметься. Повна зупинка руху триватиме 

приблизно  два дні, на час облаштування транспортного кільця на перехресті 

з провулком Об’їзним  і прокладення газопроводу. 

Наступне засідання робочої групи відбудеться вже безпосередньо                         

на місці виконання робіт. 
 

04 червня під головуванням  голови Фортечної районної                                                    

у м. Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   населенню, надання пільг 
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особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуті 37 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

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

субсидії – 26 (призначено – 25), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним  

особам – 9 (призначено – 9),  пільги – 1 (призначено – 1). 
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

 04 червня в приміщенні міської ради відбулося засідання ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького (далі – Громадська рада). 

 Прийняті рішення: про проведення установчих зборів Громадської ради 

30 липня 2020 року; про обрання Громадської ради шляхом рейтингового 

голосування у складі 35 осіб. 

 Затверджено вимоги до інститутів громадянського суспільства та 

кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради, перелік 

документів, які необхідно подати кандидатам для участі в установчих зборах. 

 Повідомлення ініціативної групи про формування Громадської ради 

буде оприлюднене до 12 червня 2020 року на офіційному вебсайті міської 

ради. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

            

         04 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Євгена Тельнова (біля АС-2, ринку «Черемушки»                                     

ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» до магазину «Супутник») щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 

дотримання суб`єктами господарювання правил торгівлі. 

На момент проведення рейду торгівлю здійснювали 25 осіб. Всім 

торгуючим роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо захисту прав 

споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами. Всіх торгуючих переведено здійснювати торгівлю на територію 

ринку «Черемушки».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


