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                               за 04 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 04 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні: секретар міської ради Табалов А.О., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради              

Грабенко О.В., депутат Кіровоградської обласної ради Погребнюк А.А., 

депутат Міської ради міста Кропивницького Бойко С.В.,  керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про доцільність 

усиновлення – 1; про позбавлення батьківських прав – 1; про надання                        

дозволів – 2; про надання висновку про можливість бути опікуном – 1; про 

припинення опіки над малолітньою дитиною - 1; про звернення органу опіки 

та піклування до нотаріальної контори щодо накладання заборони на 

відчуження житла - 1; про реєстрацію дітей в органах РАЦСу - 2; про 

затвердження індивідуальних планів - 14. 

 

04 квітня в управлінні соціального захисту населення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради під головуванням 

заступника голови районної у місті ради Артема Постолатія відбулось 

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 - 25 

(призначено – 24); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 16 

(призначено – 16); державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям                

- 5 (призначено - 5). 

 



2 

 

04 квітня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся 

семінар голів квартальних комітетів Подільського району міста 

Кропивницького за участю голови районної у місті ради Руслана Фросіняка.  

Розглянуто питання: про виплату у 2018 році разової грошової допомоги 

ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; про зміни у 

законодавстві щодо призначення деяких видів соціальних допомог; про 

проведення весняного місячника з благоустрою м. Кропивницького та 

недопустимість спалення сміття під час прибирання прибудинкових 

територій; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів 

в період проведення місячника з благоустрою; про соціальний захист 

ветеранів. 
 

Діалог влади з народом 
 

04 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 11 заявників з питань: передачі гуртожитка ПТУ до 

комунальної власності, благоустрою кладовища, ремонту дорожнього 

покриття, відновлення зовнішнього освітлення, надання дозволу на 

встановлення автономного опалення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

         Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 04 квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді відбулись 

заходи: ДЮК «Промінь» - бесіда на тему: «Обережно -  вуличні тварини!»; 

ДЮК «Ровесник» – майстер-клас з виготовлення великодніх листівок. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  04 квітня 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: Великої Перспективної, Арсенія Тарковського, 

Преображенської, Дворцової, Єгорова, Ельворті, Шульгиних, Героїв України, 

Вокзальної, Космонавта Попова, Пацаєва, Генерала Жадова, Чайковського, 

Матросова, Східної, Ялтинської, Сергія Гришина, Лавандової, Прирічної, 

Шкільної, Микитенка, Холодноярської, Короленка, Олега Ольжича, 

Куроп»ятникова, Зінченка, Верхньої Пермської та селища Гірничого. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  та видано                       

28 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.Бондаренко  
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