
 

    ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 01серпня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

 01 серпня 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  комісії були присутні 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громадськості. Розглянуті питання про регулювання земельних 

відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 01 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулася нарада з 

підприємцями міста щодо їх участі у заходах з нагоди святкування Дня міста. 

Під час наради розглянуто питання участі підприємців у виставці, визначено 

час, місце та умови її проведення; проінформовано про заходи, які будуть 

проводитись в рамках святкування Дня міста. 

 

 01 серпня  у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбувся 

семінар голів квартальних комітетів Подільського району за участю голови 

районної у місті Кропивницькому ради Руслана Фросіняка. 

Розглянуті наступні питання: про зміни у Порядку забезпечення технічними 

та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості 

за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів; 

про порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми; про порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників 

Революції Гідності; про проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо боротьби з американським білим метеликом, амброзією 

полинолистною та повитицею польовою. 

 



 2

 01 серпня   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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 10 (призначено - 9); житлових субсидій – 170 

(призначено — 52). 
 

Діалог влади з народом 

 01 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питання 

капітального ремонту під"їзду, покрівлі та стиків будинку. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 01 серпня 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: Космонавта Попова, Соборної, Волкова, 

В'ячеслава Чорновола, Вокзальної, Кавказької, Шевченка, Холодноярської, 

Миру, Покровської, Севастопольської, Василя Нікітіна, Великої 

Перспективної, Родникової, Віктора Чміленка та просп. Перемоги. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                  

9 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                   

12 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                    А. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


