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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

З 01 по 06 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 3795 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 1882 консультації.  

З 01 по 05 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулась 61 особа з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 29 осіб; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 32 особи. Направлено 47 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   

З 01 по 05 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 65 громадян з питань: 

усиновлення – 3; опіки та пілування – 28; майнових питань - 10;  визначення 

місця проживання – 9;  соціально-правового захисту дітей – 11;  визначення 

порядку участі у вихованні дитини – 4. 

Проведено 4 рейди з метою соціально-правового захисту дітей,                             

які перебувають у складних життєвих обставинах. Під час рейдів складено                            

8 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей та 2 – у 

сім'ях, в яких батьки визначають місце проживання дітей.  

Працівники управління брали участь у 13 судових засіданнях. 

Проведено інвентаризацію житла дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, шляхом обстеження житла, в якому дитина має 

право користування. 

Комісією з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим 

бюджетам, проведено обстеження житлового приміщення з метою 

подальшого його придбання на ім'я особи з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
 

05 червня, напередодні професійного свята - Дня журналіста, міський 

голова Андрій Райкович вручив нагороду Сергію Полуляху – кореспонденту 

газети «Україна Центр», який став переможцем міського конкурсу на 

журналістську премію імені Віталія Ципіна. 

Премію імені Віталія Ципіна Міська рада міста  Кропивницького 

започаткувала у 2018 році, і переможця визначають один раз на два роки. 

 

  05 червня відбулося онлайн-навчання для посадових осіб виконавчих 

органів міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та представників 

комунальних підприємств міста на тему: «Відкриті дані в органах місцевого 
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самоврядування: використання для прийняття рішень» за участі 

координатора проєкту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» 

Світлани Литвиненко. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

         05 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Добровольського (біля ринку «Новомиколаївськи торгові 

ряди» Торговий ДІМ «АР»), по вул. Короленка (біля буд. № 34) щодо 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами, дотримання суб`єктами господарювання правил торгівлі. 

Всім торгуючим роз`яснено вимоги діючого законодавства щодо 

захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами. 

Під час рейду несанкціонована торгівля була припинена. 
 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 01 по 05 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 41 вулиці міста. За результатами рейдів складено 26 протоколів та видано                                       

38 попереджень.  

  

Транспорт 
 

З 05 червня розпочались регулярні спеціальні перевезення 

автомобільним транспортом пасажирів до садово-городніх товариств у місті 

Кропивницькому. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 24.03.2020 року № 141 вищезазначені перевезення 

будуть здійснюватись з 05 червня по 25 жовтня 2020 року                                                          

до 27 садово-городніх товариств. Перевезення здійснюються за умови 

забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


