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Діяльність органів влади на місцях 

  Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        18 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича, за 

участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександра Грабенка та представників профільних установ та 

організацій проведено нараду з питання обстеження місця захоронення 

радіоактивних відходів в районі глиняного кар’єру ”Веселівське родовище” у 

м. Кропивницькому. На нараді обговорено шляхи подальшого поводження з 

місцем локалізації радіоактивних матеріалів. 

        18 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. За результатами розгляду поданих документів комісія 

прийняла рішення рекомендувати для нагородження з нагоди 27-ої річниці 

незалежності України: відзнакою міської ради та виконавчого комітету                 

м. Кропивницького „За заслуги” ІI ступеня Барбарича Володимира Івановича, 

командира роти військової частини А 0680; Ібрагімова Ілгама Маіс огли, 

тренера-викладача відділення стрільби кульової комунального закладу 

„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської 

ради”; Міщенко Марію Григорівну, директора комунального закладу 

„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад                      

І-ІІІ ступенів № 16-дитячий юнацький центр „Лідер” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”. Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького рекомендовано нагородити 

Гарановського Сергія Івановича, командира взводу десантного забезпечення 

військової частини А 0680. 

 18 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. Були розглянуті питання: про 

доцільність усиновлення – 5; про встановлення піклування над дитиною та 

встановлення опіки над майном дітей – 2; про позбавлення батьківських прав 

– 6; про влаштування дітей до дитячого будинку «Наш дім» - 2; про 

доцільність поновлення в батьківських правах – 1; про визначення порядку 

участі у вихованні дитини – 1; про надання дозволів – 25; про затвердження 

індивідуальних планів – 15. 

       18 липня в управлінні соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницького ради під головуванням голови комісії 
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Андрія Постолатія проведено 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 12 (призначено 9); житлових субсидій – 164 

(призначено 96, заяви стосовно припинення 68), державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям – 4 (призначено 3) та пільг – 1 

(призначено – 1). 

Події суспільно-політичного життя                                                                 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика  

        18 липня у бібліотеці-філії № 6 Кіровоградської МЦБС було проведено 

інформ-експрес «Українська спадщина М. Кропивницького».  Бібліотекарі 

розповіли про історію розвитку українського театру та його тісний 

взаємозв’язок з історією нашого краю, долею українського народу. 

Користувачі взяли участь у бесіді-вікторині "Актор, режисер, артист:                    

М. Кропивницький", читали уривки з творів М.Кропивницького та 

переглянули буктрейлер «Дай серцю волю, заведе в неволю».   

  

Питання соціально-економічного стану 

                          Житлово-комунальна сфера 

        18 липня 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: Преображенської, Пашутіна, Арсенія 

Тарковського, Полтавської, Колодязної, Євгена Тельнова, Глинки, Комарова, 

Курганної, Романа Майстерюка, Вокзальної, Бобринецький шлях, Волкова, 

Пацаєва, Космонавта Попова, Миру, Канізької, Маяковського, Мічуріна, 

Костромської, Менделєєва, Лелеківської, Антонова, проспекту Винниченка, 

провулків Донського та Водостічного. Під час рейду за виявлені порушення 

Правил благоустрою міста складено 13 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачених ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 23 попередження щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 

                                
Керуючий справами виконавчого комітету                                                             

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко 
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