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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 05 грудня 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 – 3;  про доцільність позбавлення батьківських прав – 3;                           

про встановлення опіки та піклування над дітьми – 3; про встановлення опіки 

над майном дітей – 2; про призначення уповноважених осіб на час спадкування 

майна - 3; про визначення місця проживання дитини – 1; про визначення 

порядку участі у вихованні та спілкуванні з дітьми – 2; про надання                          

дозволів – 5. 

 

05 грудня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання  

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове звільнення 

засуджених стосовно 4-х осіб; про заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м’яким стосовно 2-х осіб. 

 

05 грудня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Стецюка 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 – 1 (призначено - 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 9 (призначено - 9); житлових субсидій – 150 

(призначено – 109), пільг – 8 (призначено - 8). 

 

05 грудня за участю голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка у приміщенні міської ради відбувся 

семінар голів квартальних комітетів Подільського району.  

Розглянуті питання: про проведення інвентаризації пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького; про орієнтовну кількість осіб, які 

проживають без паспорта громадянина України та основні причини не 

оформлення таких документів; про якість надання довідок; про співпрацю 

ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів; про соціальний захист 

ветеранів. 

 



2 

 

05 грудня  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 542 справи, зокрема щодо призначення: державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям - 4 (призначено - 4), житлової 

субсидії -  472 (призначено – 387),  пільг - 5 (призначено - 5), соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам - 61 (призначено – 61). 

            

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

  05 грудня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи до Дня Збройних сил України:  ДЮК «Ровесник» - виготовлення  

вітальних листівок;  ДЮКи «Чайка», «Гермес»  - фотовиставку; ДЮК «Чайка» 

- спортивно-ігрову програму «Ми майбутні захисники України»;                                 

ДЮК «Зоряний» - змагання із шашок. 

 

05 грудня в приміщенні міської ради продовжив роботу семінар                                                 

з фахівцями соціальної сфери «Ромське соціальне посередництво, як 

інструмент роботи з ромським населенням», організований за сприяння 

управління молоді та спорту міської ради, МБО «Ромський жіночий фонд 

«Чіріклі» та  ГО «Міжнародна академія соціальної роботи».  

 

05 грудня в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 проведено 

спортивно-масовий захід «Олімпійський день здоров'я», присвячений Дню 

Збройних сил України та 80-й річниці утворення Кіровоградської області. 

Учасниками заходу, організованого спільними зусиллями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного 

олімпійського комітету України в Кіровоградській області, стали більше                     

100 дітей. Школярі брали участь у спортивних естафетах і перевірили свої 

знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.  

Команди-учасниці нагороджені дипломами управління молоді та спорту 

міської ради, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного відділення 

НОК України.  

 

05 грудня у бібліотеці-філії № 15 МЦБС відбувся захід - зустріч з 

актуальною книгою «Загублений між війнами». У форматі ток-шоу присутні 
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обговорили питання: хто повинен захищати державу, коли з’явились перші 

військовослужбовці, які риси характеру притаманні військовим,  які поняття 

об’єднує в собі патріотизм та розуміння необхідності захищати Батьківщину в 

разі небезпеки.  

 

 05 грудня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося 

відкриття виставки творчих робіт викладачів та учнів художньої школи імені                                 

О. О. Осмьоркіна міста Кропивницького «Творчий мікс: викладачі-учні», 

присвяченої 126-й річниці з дня народження художника і педагога                                  

О.О.Осмьоркіна. Представлені живописні та графічні композиції, скульптурні 

доробки та декоративні вироби відображають творчі можливості кожного 

автора. 

 

05 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера в закладах освіти 

відбулися тематичні заходи. Дітям розповідали про історію та значення 

волонтерського руху. На тематичних уроках учні переглянути відеоматеріали 

«Волонтери в Україні», «Їх подвиг – приклад для нас», «Роль волонтерства в 

сучасному світі», «Волонтери – ангели-охоронці». Зі старшокласниками 

проведені уроки мужності «Герої нашого часу» за участю волонтерів, 

військовослужбовців та учасників ООС (АТО). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  05 грудня 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, Архітектора 

Паученка, Великої Пермської, Кропивницького, Шульгиних, Кавалерійської, 

Братиславської, Бєляєва, Симона Петлюри, Юрія Олефіренка, В’ячеслава 

Чорновола, Дворцової, Віктора Чміленка, Короленка, Добровольського, 

Полтавської, Дем’яна Бєдного, Романа Шухевича, Космонавта Попова, 

Пацаєва, Героїв України, Руслана Слободянюка, Кільцевої, Родникової. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 16 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені      

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано                    

13 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

Начальник організаційного відділу         О.Разуменко 
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