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Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

        26 грудня 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 громади міста. Розглянуті питання про регулювання земельних 

відносин. 

 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

         26 грудня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Стецюка проведено засідання комісії з питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та пільг при 

виконавчому комітеті Подільської районної у  місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто справ з питань призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям – 1 (призначено 1); соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 8 (призначено 8); житлових субсидій – 135 

(призначено 70) та пільг – 2 (призначено 2). 

 

26 грудня відбулося пленарне засідання двадцять шостої сесії 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання.  

Прийняті рішення: «Про інформацію Ленінської районної у місті 

Кіровограді виборчої комісії Кіровоградської області про зміни в 

персональному складі депутатів Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання», «Про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від   

22 грудня 2017 року № 107 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», «Про 

районний у місті бюджет на 2019 рік», «Про умови оплати праці голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання», 

«Про умови оплати праці заступника голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради сьомого скликання». 

  

26 грудня під головуванням голови комісії Артема Постолатія відбулося 

засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради. 
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Розглянуто 18 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 6-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 12 справ закрито. 

 

        26  грудня начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна провела 

нараду з педагогами-організаторами ДЮКів КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького». Розглянуто питання: аналіз проведених заходів за 

минулий тиждень; організація і проведення розважально-ігрових програм до 

Нового року; про організацію заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста 

від нацистських загарбників та 80-ї річниці утворення Кіровоградської 

області; постійний контроль за відвідуванням вихованцями гуртків 

спортивних секцій, та за температурним режимом і санітарним станом 

прилеглої до клубів території. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 

  26 грудня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено заходи:              

ДЮК «Скіф» - новорічний ранок; ДЮК «Юність» - новорічну розважальну 

програму. 

 

26 грудня в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування спільними зусиллями управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського центру 

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

олімпійського комітету України в Кіровоградській області України 

проведено спортивне свято в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо 

зміг я!». Мешканці гуртожитку змагалися у спортивних конкурсах і 

перевірили свої знання, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини. 

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали 

сувеніри від обласного відділення НОК України. 

 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        26 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, Преображенської, Гоголя, 

Архітектора Паученка, Шевченка, Озерної Балки, Покровської, Василя 
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Нікітіна, Короленка, Миколи Левитського, Добровольського, Романа 

Шухевича, Вокзальної, Соборної, Євгена Тельнова, Академіка Корольова та 

проспекту Університетського. Під час рейду за виявлені порушення Правил 

благоустрою міста складено 10 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 38 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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