
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 16-18 жовтня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 12 по 16 жовтня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 3801 звернення від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2770 консультацій. 

 

  З 12 по 16 жовтня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 95 осіб з питань: надання матеріальної допомоги –                                                 

42 особи; підготовки необхідних документів   –  53 особи.  

   Направлено 196 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям. 

 

     З 12 по 16 жовтня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 56 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 22; соціально-правового захисту                            

дітей – 17; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 10; визначення порядку участі у вихованні дитини – 7. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області проведено 2 рейди з профілактики правопорушень серед дітей та 

виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Відвідано за 

місцем проживання 5 сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві 

обставини. Складено акти обстеження умов проживання,  з батьками 

проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну роботу щодо 

належного виконання своїх батьківських обов'язків.  

Спеціалісти управління брали участь у 15 судових засіданнях,                                    

знайомстві батьків-вихователів з трьома дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та усиновлювачів з двома дітьми 

зазначеної категорії. 

 

16 жовтня під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про погодження висновку про доцільність 

усиновлення та відповідність його інтересам малолітньої дитини – 1;                        

про надання дозволів – 4; про доцільність поповнення прийомної сім'ї – 1;                   
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про забезпечення функціонування прийомної сім'ї – 1; про вибуття 

малолітніх дітей із сім'ї патронатного вихователя – 1. 

 

    16 жовтня начальник управління власності Олег Колюка провів нараду                   

з представниками житлово-експлуатаційних організацій Міської ради міста 

Кропивницького стосовно процедури передачі в оренду комунального майна 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX та рішення Міської ради міста 

Кропивницького «Про деякі питання, пов'язані з орендою майна, що 

належить до комунальної власності Кропивницької територіальної громади»                                   

від 06 жовтня 2020 року № 3548. 

17 жовтня під головуванням голови комісії – заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна                          

та за участі міського голови Андрія Райковича відбулося позачергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки                                    

та надзвичайних ситуацій. 

 Розглянуто питання про вжиття заходів щодо ліквідації наслідків 

різкого погіршення погодних умов, яке відмічалося на території міста 

Кропивницького  17 жовтня 2020 року. 

За результатами засідання комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів, підприємств, установ і організацій щодо 

вжиття заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 

   16 жовтня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету районної у місті ради.  

    Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради щодо діяльності державних соціальних інспекторів; про погодження 

кандидатури опікуна ***; про виплату матеріального заохочення головам 

органів самоорганізації населення; про погодження проєкту рішення 

районної у місті ради «Про внесення змін до рішення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 

172                    «Про районний у місті бюджет на 2020 рік». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 12 по 16 жовтня  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  Міської ради  
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міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 19 вулицях міста. За результатами рейдів складено 6 протоколів та видано                                               

28 попереджень. 

 

Транспорт 

 

18 жовтня розпочав роботу тролейбусний маршрут № 11 

«Автостанція № 1 - селище Нове», на якому щоденно працюватиме                                     

4 тролейбуси з автономним ходом. Впровадження даного маршруту 

поліпшить транспортне обслуговування мешканців мікрорайону селища 

Нового, вул. Полтавської та в цілому по місту. 

 

Надзвичайні ситуації 

 

17 жовтня у деяких районах м.Кропивницького пройшов потужний 

буревій, який позносив дахи та стіни будинків, пошкодив паркани, 

електроопори, газопроводи та повалив дерева. 

Міський голова Андрій Райкович разом із заступниками міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром Мосіним                                     

і Олександром Вергуном оперативно виїхали у мікрорайони міста, де негода 

завдала найбільшої шкоди. Найбільші руйнування зафіксовано у 

мікрорайонах Балашівка і Лелеківка по вулицях: Богдана Хмельницького,  

Сагайдачного, Івана Виговського, Холодноярській, Мінській, Делегатській, 

Ризькій, Комунальній, Зеленогірській, Івана Богуна, Мазепи.  

Створено спеціальну комісію, яка визначатиме розмір заподіяної 

шкоди у кожному конкретному випадку. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


