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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

   З 22 по 26 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 2237 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2221 консультація.  
   

          З 22 по 26 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 76 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії - 42 особи; підготовки необхідних документів - 34 особи. Направлено 

43 письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.  
  

 З 22 по 26 червня на особистому прийомі у начальника управління та 

спеціалістів управління з питань захисту прав дітей міської ради було                  

38 громадян з питань: опіки, пілування та усиновлення – 10; майнових 

питань - 8; визначення місця проживання – 6; соціально-правового захисту 

дітей – 12; визначення порядку участі у вихованні –2. 

Спеціалістами управління проведено 3 рейди з профілактики 

правопорушень серед дітей та виявлення дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини. У ході рейду складено 8 актів обстеження житлово-

побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах;  1 – у сім'ї усиновлювача.  Спеціалісти управління приймали 

участь у 15  судових засіданнях  (кримінальні справи відносно неповнолітніх 

– 7,  позбавлення батьківських прав – 7, визначення місця проживання 

дитини  - 1). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Соціальна політика 

27 червня в мікрорайоні Стара Балашівка відбулося урочисте відкриття 

сучасного мультифункціонального спортивного майданчика зі штучним 

покриттям. Спортивний майданчик збудовано на умовах співфінансування з 

державного і міського бюджетів. В урочистій церемонії взяли участь: міський 

голова Андрій Райкович, депутати міської ради Дмитро Терзов, Олександр 

Цертій і Роман Розгачов, начальник управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького Сергій Колодяжний, мешканці мікрорайону. 

        Андрій Райкович привітав шанувальників здорового способу життя із 

появою ще одного сучасного спортивного об’єкта в місті та вручив гравцям 

місцевої дитячої футбольної команди нові м’ячі.  
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                                           До свят 

        28 червня на площі Богдана Хмельницького відбулося покладання квітів 

до пам’ятника Богдану Хмельницькому з нагоди 24-ї річниці Конституції 

України. Від міської влади участь в заході взяли міський голова Андрій 

Райкович та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін.    

Орієнтовна кількість учасників — 10 осіб. 

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

        28 червня на площі Дружби народів Кропивницький обласний штаб Руху 

опору капітуляції проводив віче з нагоди Дня Конституції України. Учасники 

заходу ініціювали перейменування площі Дружби народів на честь волонтера 

та активіста Романа Бойка та порушили питання про необхідність демонтажу 

пам’ятного знака у вигляді Ордену Дружби Народів.   

        Орієнтовна кількість учасників - 20 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        З 22 червня по 26 червня спеціалістами спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького проведено рейди по перевірці 

санітарного стану 48 вулиць міста. За результатами рейдів складено                       

43 протоколи про порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та виписано 62 попередження. 

 

Аукціон 

        26 червня за участю заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулися земельні торги у 

формі аукціону: з продажу права власності на земельну ділянку на перехресті 

вулиць Хабаровської та Кримської, загальною площею 0,0305 га, 

кадастровий номер 3510100000:42:384:0058, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; з продажу права оренди на земельну 

ділянку по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною), загальною площею 

0,0050 га, кадастровий номер 3510100000:33:305:0174, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; з продажу права оренди на земельну 

ділянку по вул. Короленка (напроти будинку № 38), загальною площею 

0,0030 га, кадастровий номер 3510100000:11:079:0065, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі.  

        За результатами проведених земельних торгів укладено відповідні 

договори оренди землі та купівлі продажу.  
 

Ситуація на споживчому ринку 

        26 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції, 

відділу з питань праці міської ради, Кропивницького міського Головного 



 3

 
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, міської 

дружини, представника правоохоронних органів проведено рейдове 

відстеження території по вул. Преображенській (біля ринку «Центральний» 

підприємства «Кооперативний ринок» Кіровоградської ОСС) з питання 

припинення несанкціонованої торгівлі.  

У ході проведення рейдового відстеження торгуючим роз`яснено 

вимоги діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, правил 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами, правил благоустрою міста.  

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої 

інспекції складено протокол за статтею 152  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. В ході роботи муніципального патруля 

торгівля призупинена. Робота муніципального патруля продовжується. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 



 4

 
 


