
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                04 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про встановлення опіки над житлом дитини-

сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування – 1; про доцільність 

позбавлення батьківських прав – 3; про рєєстрацію народження дитини, 

покинутої в пологовому будинку – 1; про залучення дитини до навчання– 1. 

 

04 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

розгляду питань щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами 

приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.  

  Розглянуто 10 звернень громадян, погоджено надати телетюнери                      

8 громадянам, відмовлено - одному громадянину, направлено на 

доопрацювання - одне звернення. 
 

04 вересня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату. 

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 8 (призначено - 7); житлових субсидій – 16         

(призначено - 2), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 

1 (призначено - 1), пільг – 1 (призначено - 1). 

 

04 вересня за участю голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних 

комітетів Подільського району.  

Розглянуті питання: про підготовку до Всеукраїнського перепису 

населення у 2020 році; про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; про захворюваність на 

лептоспіроз та заходи з його профілактики; про зміни у пенсійному 
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законодавстві; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головам квартальних 

комітетів; про соціальний захист ветеранів; про надання інформації щодо 

юнаків 2003 року народження, які підлягають приписці до Кропивницького 

міського військового комісаріату; 

про вартість скрапленого газу для потреб населення; про проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності покосу трави та 

бур’янів на прилеглих територіях та недопущення розповсюдження 

шкідливих рослин (амброзії тощо); про  підготовку до святкування Дня міста; 

про якість надання інформації та дотримання термінів виконання доручень 

головами квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

04 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Трикутної, Преображенської, Ярославської, 

Вячеслава Чорновола, Кропивницького, Шевченка, Декабристів, Великої 

Перспективної, Євгена Тельнова, Мініна, Желябова, Василя Нікітіна, 

Пацаєва, Глінки, Романа Майстерюка, Воронцовської, Архітектора Паученка, 

Київської та Балтійської. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                   

15 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 

видано 19 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 


