ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
за 08 серпня 2018 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
08 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 були присутні: заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В., керівники виконавчих
органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громадськості
Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 12 липня 2018 № 1765 «»Про затвердження Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницького на
2018-2021роки»; про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
08 серпня 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 – 2; про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про розгляд
заяви гр. К. – 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про
звернення щодо накладання заборони на відчудження житла – 1; про
доцільність повернення дітей на виховання в сім'ю – 1; про визначення
порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною – 1; про надання
дозволів – 10.
08 серпня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання
комісії про присудження міської художньої премії імені Бориса Вінтенка.
З 03 травня по 15 липня 2018 року відділом культури і туризму Міської
ради міста Кропивницького приймалися заявки на участь у конкурсі.
Протягом цього часу надійшли документи лише одного претендента –
Френчка Віктора Васильовича, які розглянула комісія.
Прийнято рішення визнати переможцем конкурсу міської художньої
премії імені Бориса Вінтенка Френчка Віктора Васильовича.
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08 серпня 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
2 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення
пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 5 адресами; відкласти
розгляд пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету на місця
розміщення зовнішньої реклами за 13 адресами; частково розглянуто питання
щодо внесення змін до схеми розміщення зовнішньої реклами (рекламних
засобів типу «сіті-лайт» та «billboard») в центральній частині міста
Кропивницького за зверненнями ТОВ «Композиція» та ТДВ «М’ясокомбінат
«Ятрань».
08 серпня відбулося спільне засідання міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій й робочої групи з
перевірки закладів торгівлі та громадського харчування щодо дотримання
вимог чинного законодавства при виготовленні та реалізації харчових
продуктів.
Розглянуто питання про результати перевірки 8 об»єктів.
08 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: житлових субсидій - 116
(призначено – 71); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 8
(призначено – 8); пільг – 2 (призначено - 2).
08 серпня під головуванням заступника голови районної у місті ради
Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто та повернуто на доопрацювання 1 протокол, що стосується
порушення ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
08 серпня відбулося засідання районної комісії з питань призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії
населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при
виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 705 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям – 6, пільг – 4, житлової субсидії - 659,

3
в т.ч. щодо припинення – 162 (відмовлено – 180), соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам – 36 справ (відмовлено – 5).
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
08 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: Холодноярівської, Генерала Родімцева, Вокзальної,
Миколи Садовського, Кримської, Десантників, Пацаєва, Волкова,
Студентського бульвару та проспекту Промислового.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано
15 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Т.в.о. керуючого справами
виконавчого комітету міської ради

М.Смаглюк

