
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   07 листопада 2018 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

07 листопада 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 реєстрацію 

кандидатів в усиновлювачі – 1; про встановлення опіки над дітьми – 2;              

про встановлення опіки над майном  дітей – 2; про влаштування малолітніх 

дітей до ДБСТ – 2; про доцільність позбавлення батьківських прав – 4;                        

про погодження відрахування неповнолітніх учнів з навчальних закладів – 2; 

про визначення місця проживання дитини – 3; про визначення порядку участі 

у вихованні та спілкуванні з дитиною – 1; про надання дозволів – 6. 

 

07 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної 

комісії на заміщення посад у відділі з питань праці. 

У конкурсному відборі брали участь 6 претендентів. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити 

на посаду головного спеціаліста відділу з питань праці Зубак Вікторію 

Вікторівну. 

 

07 листопада начальник управління містобудування та архітектури – 

головний архітектор міста Вадим Мездрін провів нараду з 

розповсюджувачами зовнішньої реклами на території міста Кропивницького.  

 Розглянуті  питання: про технічний та естетичний вигляд засобів 

зовнішньої реклами; про заборгованість деяких розповсюджувачів 

зовнішньої реклами перед міським бюджетом за користування місцями під 

розміщення рекламних засобів. 

 

07 листопада 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 - 9 

(призначено – 9); соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 8 

(призначено – 8); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                          

сім’ям – 3 ( призначено - 3);  надання права на пільги – 3 (призначено - 3). 
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 07 листопада під головуванням заступника голови комісії - 

начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Закаблуковського В.О. 

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  м. Кропивницькому ради.  

 Розглянуто 255 справ, в т.ч. щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям 5 (призначено – 5); житлової                     

субсидії - 177 (призначено – 174); пільг - 4 (призначено – 4); соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам - 69 (призначено – 66). 

            

07 листопада у приміщенні Міської ради міста Кропивницького 

відбувся семінар голів квартальних комітетів Подільського району міста 

Кропивницького за участю голови районної у місті ради Руслана Фросіняка.  

Розглянуті питання: про проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на 

них; про зміни у порядку реєстрації місця проживання особи; про порядок 

призначення субсидій на опалювальний період; про дистанційне 

обслуговування фізичних та юридичних осіб – сучасні можливості 

Пенсійного фонду України;  про зустріч керівництва Кропивницького ВП 

ГУНП з головами квартальних комітетів Подільського району міста 

Кропивницького;  про соціальний захист ветеранів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 07 листопада в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес»  - уроки ввічливості «Кодекс 

взаємовідносин»; ДЮК «Юність» – годину  спілкування «Безпечне 

середовище». 

07 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка відбувся матч Кубку України з баскетболу серед 

чоловічих команд. Баскетбольний клуб «Золотой Век» з м. Кропивницького 

зустрічався з БК «Кривий Ріг-КНУ-КДПУ» (м. Кривий Ріг). Кропивницька 

команда перемогла з рахунком 92:86. Матч-відповідь у Кривому Розі 

команди проведуть 21 листопада. 
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До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

07 листопада у Кіровоградському академічному українському 

музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбулися 

урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва. Учасників урочистостей привітали міський голова Андрій 

Райкович, начальник відділу культури і туризму міської ради Анна Назарець, 

начальник департаменту культури та туризму облдержадміністрації 

Валентина Животовська та вручили кращим працівникам галузі грамоти та 

дипломи.  

Після урочистої частини на всіх чекав сюрприз від міського голови – 

вистава «Назар Стодоля». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  07 листопада 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, Шевченка, Лавандової, 

Гоголя, Соборної, Преображенської, Дворцової, Тургенєва, Шахтарської, 

Київської, Євгена Чикаленка, Вокзальної, Пушкіна, Євгена Тельнова, 

Волкова, Фісановича, Микитенка та Середньої П'ятихатської. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                      

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  та 

видано                    10 попереджень щодо усунення недоліків санітарного 

стану. 

 

Діяльність правоохоронних органів 

07 листопада у приміщенні Міської ради міста Кропивницького 

відбулася спільна нарада керівників загальноосвітніх шкіл та дошкільних 

навчальних закладів з представниками Національної поліції в 

Кіровоградській області «Взаємодія та порозуміння в питаннях забезпечення 

правопорядку»                     в рамках проекту «Будь видимим». У заході брали 

участь заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба та начальник управління освіти Лариса Костенко. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 

 


