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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
09 січня 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 взяття сімей під соціальний
супровід – 2; про доцільність припинення соціального супроводу – 1; про
доцільність позбавлення батьківських прав – 3; про визначення порядку
участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними – 2; про влаштування дітей –
1; про надання дозволів – 2.
09 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у
м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної у
місті Кропивницькому ради.
Розглянуто 8 протоколів про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
На 3-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 5 справ закрито.
09 січня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської
районної у м. Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось
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 – 7 (призначено - 6); житлових субсидій – 75
(призначено - 56); пільг – 1 (призначено - 1).
09 січня за участю заступника голови Подільської районної у
м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбувся семінар голів
квартальних комітетів Подільського району.
Розглянуті питання: про зміни у порядку реєстрації місця проживання
осіб; про підготовку та проведення звітів у квартальних комітетах
Подільського району міста Кропивницького; про співпрацю ТОВ «Екостайл»
з головами квартальних комітетів.
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09 січня 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 251 справу, зокрема щодо призначення: державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4 (призначено – 4),
житлової субсидії – 225 (призначено – 209), соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам - 21 (призначено – 20), пільги – 1
(призначено – 1).
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
09 січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено
заходи: ДЮК «Промінь» – військово-патріотичний вишкіл «Антитерор» на
базі
КЗ „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання;
ДЮК «Зоряний» – година
спілкування «Ваш подвиг ми будемо пам’ятати вічно!», присвячена 75-й
річниці визволення міста від нацистських загарбників.
09 січня у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького проведено інформаційну годину
«Кіровоградщина: шляхами історії» з нагоди 80-ї річниці утворення
Кіровоградської області. Юні читачі отримали інформацію про історію
рідного краю, познайомилися з географічним та економічним положенням
області, брали участь у вікторині «Чи знаєш ти свій край?». Дорослим
користувачам було запропоновано здійснити відеоподорож «Заповідні місця
краю».
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
09 січня 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, Вокзальної, Озерної
Балки, Єгорова, Шульгиних, Миру, Кропивницького, Желябова, Олега
Ольжича, Академіка Корольова, Соборної, Преображенської, Євгена
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Тельнова, Євгена Маланюка, Медведєва, Габдрахманова, площі Дружби
народів, проспектів Університетського та Перемоги.
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
29 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради
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