
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 16-17 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 11 по 16 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 5120 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2515 консультацій. 
 

   З 11 по 16 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 30 осіб з питання надання матеріальної допомоги. 

          Направлено 24 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям.  
 

З 11 по 16 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 35 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 20; соціально-правового захисту                            

дітей – 11; визначення місця проживання дитини та порядку участі у її 

вихованні – 4. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського відділу поліції  Головного управління Національної поліції                                

в Кіровоградській області проведено  рейд по території  м. Кропивницького, 

під час яких було відвідано за місцем проживання 3 сім'ї з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Складено акти обстеження 

умов проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-

роз’яснювальну роботу щодо належного виконання своїх батьківських 

обов'язків. Окрім того, проведено 2 обстеження житлово-побутових умов 

потенційних опікунів. 

Спеціалісти управління брали участь в 11 судових засіданнях,  

знайомстві усиновлювачів з дитиною-сиротою,  дитиною, позбавленою 

батьківського піклування та вибутті  дитини-сироти,  дитини, позбавленої 

батьківського піклування, з дитячого закладу до дитячого будинку сімейного 

типу. 
 

16 січня у форматі «Стратегічний діалог» міський голова Андрій 

Райкович обговорив із заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександром Вергуном та начальником управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської ради Віктором Житником програми 

розвитку громадського транспорту та зв’язку.  

З 2015-го року, за ініціативи міського голови, у м.Кропивницькому 

розпочалася наполеглива та послідовна робота з розвитку і модернізації                            

КП «Електротранс». За цей час підприємство поповнилося 36 новими 

автобусами та 41 тролейбусом. Нині мережа міського електротранспорту 
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представлена дев’ятьма маршрутами, тоді як у 2015-му їх було п’ять. 

Автобусних маршрутів – 40. З них два нових – 114 і 119. 

Але 2020 рік став для підприємства роком справжніх випробувань. 

Через пандемію коронавірусної інфекції і вимогу Кабінету Міністрів України 

обмежити кількість пасажирів у громадському транспорті кількістю сидячих 

місць, протягом року автобуси та тролейбуси перевезли вдвічі менше 

пасажирів, ніж у 2019-му. Внаслідок цього прибутки підприємства суттєво 

знизились. Тому виникає гостра необхідність скоригувати  тариф на 

перевезення у комунальному транспорті, який би відповідав сучасним 

реаліям.  

У 2021 році планується придбати ще 10 автобусів середньої місткості. 

Андрій Райкович надав доручення вивчити пасажиропотоки і визначити,            

на яких маршрутах ці автобуси будуть найнеобхідніші. 

  Управління розвитку транспорту та зв’язку розгляне також питання 

щодо оптимізації деяких маршрутів та зміни графіку саме у вечірній час. 

Адже часто після 20-ї години у великогабаритному транспорту їздить лише 

по декілька пасажирів. 
 

16 січня директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Ніна Рахуба провела робочу зустріч з представниками 

Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області. 

Розглянуті питання: про сплату земельного податку (орендної плати                  

за землю) ринком “Колгоспний” підприємства “Кооперативний ринок” 

Кіровоградської ОСС на період запровадженого локдауну з 08 січня 2021 

року;                     про зменшення податкового навантаження на суб'єктів 

господарювання                           у період дії карантину. 
 

16 січня директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Ніна Рахуба провела робочу зустріч  з Координатором 

проектів Європейської асоціації публічно-приватного партнерства  

(C.R.E.A.M.) по центральному регіону Тетяною Довганіч. 

Розглянуто питання про співпрацю з Європейською асоціацією 

публічно-приватного партнерства (C.R.E.A.M.) щодо залучення інвесторів                 

на реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва у м. Кропивницькому 

аквапарку.             

 
Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 11 по 16 січня працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди         

з перевірки санітарного стану по 28 вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 10 протоколів та видано 31 попередження.   

   

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 


