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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
04 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 
комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті та позитивно вирішені 
питання: соціальний супровід сім’ї -   1; звільнення від повноважень 
піклувальника – 1; визначення порядку участі у вихованні дитини – 1; 
влаштування дитини до дитячого будинки «Наш дім» – 1. 

04 січня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 
нараду з педагогами-організаторами та керівниками гуртків і секцій дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: моніторинг 
проведених заходів за минулий тиждень, в тому числі новорічних ранків та 
святкових заходів у клубах; про організацію та проведення заходів до Дня 
визволення міста від фашистських загарбників; про контроль за 
температурним режимом у приміщеннях клубів та санітарним станом 
прилеглих до клубів територій. 

Діалог влади з народом 
 

04 січня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян 
з особистих питань. На прийом звернулися  5 заявників з питань: виділення 
земельної ділянки під будівництво, оплати за утримання будинку ОСББ, акту 
введення в експлуатацію житлового будинку, виготовлення технічної 
документації. 
 

Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
04 січня вихованці дитячо-юнацького клубу «Чайка» відділу сім’ї та 

молоді здійснили похід до Новорічної ялинки у дендропарку. 

04 січня проведено моніторинг ромських сімей та надано допомогу 
паливними брикетами трьом сім’ям (по 1 т кожній сім’ї). 

 

 
 
 



Питання соціально – економічного стану 
Житлово-комунальна сфера 

 
04 січня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської 

ради та співробітниками Кропивницького відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області проведено рейд з 
благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 
вулиць: Тараса Карпи, Архітектора Паученка, Верхньої Пермської, Гоголя,                   
Кропивницького, Арсенія Тарковського, Добровольського, Короленка, Озерна 
Балка, Леваневського, Вокзальної, Нейгауза, Віктора Чміленка, Покровської, 
Архангельської, В’ячеслава Чорновола, Гагаріна; проспектів Винниченка та 
Перемоги,   пров. Курінного.                         
 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                    
10 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                         
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано               
5 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради               А. Бондаренко 
 


