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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

12  липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про реєстрацію 

кандидатів у прийомну сім'ю  - 1; про усиновлення – 2; про надання                       

дозволів - 7; про визначення порядку участі у вихованні дитини - 3; про 

визначення місця проживання дітей – 2; про позбавлення батьківських                          

прав - 3; про доцільність повернення дитини на виховання в сім'ю – 1. 

12 липня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

відділу з питань внутрішньої політики Сергія Запорожана відбулося засідання 

комісії сприяння дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації виконавчого комітету міської ради. Розглянуто питання: про 

дотримання релігійними громадами чинного законодавства під час проведення 

масових акцій на вулицях міста; про відзначення священнослужителів 

відзнаками міської ради та виконавчого комітету з нагоди Дня незалежності та 

Дня міста; про діяльність мусульманських релігійних громад (раніше, під час 

виїзного засідання, члени комісії ознайомилися з умовами проведення 

культової практики мусульманської релігійної громади “Ковсар”). 

 

12 липня заступник міського голови з питань виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко відвідали 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка” 

та  загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів № 2, 30 з метою  контролю за 

підготовкою до нового навчального року та надали відповідні рекомендації. 

12 липня з керівниками виконавчих органів міської ради проведено 

другий семінар з питань охорони праці. У заході брав участь представник 

Управління Держпраці в Кіровоградській області Олександр Чернявський.  

12 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у         

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з 

питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та 

пільг.  

Розглянуто  справ з питань призначення: житлових субсидій - 20 

(призначено – 20); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                   
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сім’ям - 6 (призначено - 5); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам –  4 (призначено – 3); пільги – 1 (призначено - 1). 

 

12 липня під головуванням заступника голови Подільської районної у         

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.  

Розглянуто 12 справ, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 4-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 7 справ закрито та розгляд однієї 

справи перенесено на наступне засідання.  

 

Діалог влади з народом 

 

12 липня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 15 заявників з питань: житлово-

комунального господарства, ремонту прилеглої території до пішохідного 

мосту по вул. Пашутінській, відключення від централізованого опалення та 

встановлення автономного опалення, виділення земельних ділянок, 

будівництва прибудови до квартири без згоди сусідів, розміщення у житловій 

квартирі приватної поліграфії, діяльності закладу освіти. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

12 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення,  

спеціалізованої інспекції  міської  ради та міської дружини  проведене  рейдове   

відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по вул. Євгена Тельнова, біля 

ринку “Черемушки”.   

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

овочами та кров'яною ковбасою призупинена. Спеціалістом спецінспекції 

складено 4 протоколи за ст. 152  Кодексу України про адміністративні  

правопорушення, та  вручено 5 попереджень щодо заборони торгівлі у 

невстановленому місці .   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

 

Житлово-комунальна сфера 

12 липня інспектори спеціалізованої інспекції міської ради спільно з 

працівниками міської дружини провели рейд з перевірки благоустрою міста, у 
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ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Богдана 

Хмельницького, Степняка-Кравчинського, Казанської, Кропивницького, 

Яновського, Миколи Смоленчука, Карабінерної, Нижньої П»ятихатської, 

Євгена Тельнова, Архітектора Достоєвського, Шкільної, Павла Сніцаря, 

Канізької, Пляжної, Партизанської, 8-го березня, Шевченка, Комарова, Героїв 

України, Волкова та проспекту Університетського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

15 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                 

10 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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