
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 12-14 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях      

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

12 червня 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. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання про перерозподіл обсягу бюджетних призначень                                       

по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме: управлінню розвитку 

транспорту та зв'язку, управлінню охорони здоров'я, управлінню молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

                                                                         

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 09 по 12 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 75 громадян з питань: 

усиновлення – 4; опіки та пілування – 36; майнових питань – 14;  визначення 

місця проживання – 4;  соціально-правового захисту дітей – 16;  визначення 

порядку участі у вихованні дитини – 1. 

Проведено рейд з профілактики правопорушень серед дітей                                    

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. У ході рейду 

складено 6 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей,                  

які опинилися у складних життєвих обставинах, та  1 – у сім'ї потенційного 

усиновлювача.  

Працівники управління брали участь у 8 судових засіданнях та 

знайомстві з кандидатом у патронанатні вихователі. 
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  12 червня відбулося навчання для посадових осіб виконавчих органів 

міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та представників 

комунальних підприємств міста на тему: «Відкриті дані» за участі 

координатора проєкту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» 

Світлани Литвиненко. 
 

Події суспільно-політичного життя 

         Діяльність громадських організацій 

 

 13 червня о 21.30 на площі Героїв Майдану ветерани ООС/АТО, 

волонтери, небайдужі громадяни вшанували пам’ять військових, які шість 

років тому загинули при посадці літака, що був збитий диверсійною групою                   

в аеропорту міста Луганська.  На борту літака перебували 40 десантників                       

та 9 членів екіпажу. 

 Орієнтовна кількість учасників — до 15 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12 червня в рамках благодійної акції «Допомога дітям» за сприяння 

благодійного фонду «Фаворит Фаундейшин» та громадської організації 

«Відповідальне батьківство» 3 дитячим будинкам сімейного типу                                            

та  26 прийомним сім'ям передано побутову техніку (телевізори).     

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        12 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул.  Преображенській та у приміщенні ринку «Центральний» 

підприємства «Кооперативний ринок» щодо припинення несанкціонованої 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та дотримання  на 

ринку вимог, затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 06.06.2020 р.  № 34 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на  

ринках на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби  

(COVID-19)». 

Під час рейду торгуючим були роз`яснені вимоги діючого 

законодавства щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами, правил благоустрою міста. Були запрошені 

представники ринку «Центральний» з метою вирішення питання щодо 

переведення торгуючих на територію ринку для здійснення торгівлі. 
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За фактом виявлених порушень (торгівля овочами у невстановленому 

місці) спеціалістами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького складено протокол за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення  (порушення Правил благоустрою міста), 

представником правоохоронних органів складено протокол за статтею 160 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у 

невстановлених місцях). 

 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 09 по 12 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 52 вулицях міста. За результатами рейдів складено 39 протоколів та видано                                               

61 попередження.  

  

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


