
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 
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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 04 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось засідання 

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: погодити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                                

3 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами; відкласти 

розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету на місця 

розміщення зовнішньої реклами за 8 адресами; перенести розгляд питання 

щодо внесення змін до схеми розміщення зовнішньої реклами (рекламних 

засобів типу «сіті-лайт» та «біллборд») в центральній частині міста 

Кропивницького за зверненнями ТОВ «Композиція». 

 

04 липня під головуванням директора Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 2; про надання 

висновку про можливість бути опікуном – 1; про неможливість повернення до 

раніше займаного приміщення – 1; про позбавлення батьківських прав – 2;          

про визначення місця проживання дитини – 1; про визначення порядку участі 

у вихованні дитини – 1; про надання дозволів – 5; про затвердження 

індивідуальних планів – 18. 

 

04 липня під головуванням 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 та пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 3 (призначено - 3); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 6 (призначено - 5); житлових субсидій – 107 

(призначено - 87 та 20 заяв щодо припинення субсидії). 

 

04 липня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся 

семінар голів квартальних комітетів Подільського району за участю голови 

районної у місті Кропивницькому ради Руслана Фросіняка.  
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Розглянуті питання: про заходи боротьби з американським білим 

метеликом, амброзією полинолистною та повитицею польовою; про 

недоцільність та небезпеку використання водних об’єктів міста; 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 участь у міському 

огляді-конкурсі в номінації «Кращий благоустрій будинків приватного 

сектору; про введення в обіг нових монет національної валюти; про офіційного 

постачальника скрапленого газу; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами 

квартальних комітетів; про соціальний захист ветеранів. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 

 

 

 


