
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 18-20 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 14 по 18 грудня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 4440 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2524 консультації. 
 

   З 14 по 18 грудня до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 78 осіб з питань: надання матеріальної допомоги – 38, надання 

матеріальної допомоги за протоколами комісії – 20, підготовки необхідних 

документів – 20. 

          Направлено 33 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям.  
 

    З 14 по 18 грудня на особистому прийомі у начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 107 громадян                             

з питань: усиновлення, опіки та піклування – 16; соціально-правового захисту                            

дітей – 72; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 8; визначення порядку участі у вихованні дитини – 4, визначення 

порядку участі у вихованні –7. 

Спеціалістами управління спільно з представниками управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області проведено 2 рейди по території                         

м. Кропивницького, під час яких було вилучено дитину та влаштовано її до 

медичного закладу. Складено 6 актів обстеження умов проживання дітей,                          

з батьками проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну роботу щодо 

належного виконання своїх батьківських обов'язків.   

Спеціалісти управління брали участь у 13 судових засіданнях,                                  

знайомстві прийомних батьків  з 2 дітьми-сиротами,  дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та вибутті 2-х дітей зазначеної категорії до дитячого 

будинку сімейного типу. 

 

18 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося позачергове засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                                 

3 питання серед яких: про надання одноразової грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького, які постраждали від стихійного лиха 17 жовтня                      

2020 року; про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького; про схвалення 

проєкту рішення Кропивницької міської ради “Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2021 рік”. 
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18 грудня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося онлайн-засідання громадської комісії з житлових 

питань. 
 Розглянуті 3 проєкти рішень Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради, а саме: про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень; про затвердження рішення про надання службової квартири;                     

про надання ордера на жиле приміщення. 
  Разом з тим було розглянуто звернення громадянина з житлового 

питання. 
  

            Події суспільно-політичного життя 

              Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

18 грудня з нагоди Дня Святого Миколая за сприяння депутатів фракції 

політичної партії «Пропозиція» у Кропивницькій міській раді було 

організовано виїзди до 3-х дитячих будинків сімейного типу та вручено 

солодкі подарунки 30 вихованцям.   

Також подарунки отримали 106 дітей, які проживають у сім'ях,                                  

що опинилися у складних життєвих обставинах. 

  

18 грудня  у закладах освіти міста відбулися віртуальні святкові заходи 

до Дня Святого Миколая «Святий Миколай! Почуй мою мрію!».  

Центр естетичного виховання «Натхнення» комунального закладу  

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» презентував в 

режимі онлайн фільм-казку «Новорічні пригоди», яку всі бажаючі можуть 

переглянути на сайті закладу та соціальній мережі Фейсбук.  

Члени шкільного парламенту навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання” вітають в соціальній мережі Фейсбук всіх школярів. 

З нагоди Новорічних та Різдвяних свят Міський парламент дітей, який 

працює на базі Центру дитячої та юнацької творчості, розпочав челендж серед 

учнів шкіл міста «Christmas wishes». 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 З 14 по 18 грудня  працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди 

по перевірці санітарного стану по 24-х вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 2 протоколи та видано 17 попереджень.   
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                                                         Освіта 

 

18 січня спеціаліст відділу по роботі з закладами освіти  управління 

освіти Оксана Борщенко провела онлайн-нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти.   

Розглянуті питання: про дотримання протиепідемічних заходів під час 

проведення зимових свят; про результати ІФА-тестування працівників 

закладів дошкільної освіти; про заборону збору коштів під час новорічних 

свят; про недопущення порушення педагогічними працівниками норм 

професійної етики та вчинення насильства над дітьми.  

 

     Транспорт  

 

19 грудня розпочав роботу автобусний маршрут № 119 

«Велика Балка - Критий ринок», на якому щоденно працюватиме 2 автобуси 

середньої пасажиромісткості марки МАЗ 206. Впровадження даного маршруту 

дасть можливість поліпшитии транспортне обслуговування мешканців 

мікрорайонів Велика Балка, Ковалівка та району вул. Кропивницького                                

і вул. Полтавської. 

 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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