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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 13 березня   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 здійснення 

заходів соціального та правового захисту прав дитини Ц** – 1; про надання 

висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового 

виїзду за межі України – 1; про надання дозволів – 4. 

 

13 березня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо забезпечення одиноких мешканців міста засобами приймання 

сигналів цифрового телерадіомовлення. 

Розглянуто 150 звернень громадян, погоджено надати телетюнери                             

46 громадянам, відмовлено в надані телетюнера 35 громадянам, направлено 

на доопрацювання 4 звернення громадян, вирішено запросити на наступне 

засідання 64-х громадян та провести  виїзне засідання. 

 

13 березня 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 4 (призначено - 4); житлових субсидій – 54 

(призначено - 48); пільг– 1 (призначено - 1). 

 

13 березня під головуванням заступника голови Подільської районної                     

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                        

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 7 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Правилами благоустрою міста. 

На 2-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 3 справи закрито, розгляд                      

2-х протоколів перенесено на наступне засідання комісії. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

13 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Чайка» – уроки здоров’я «Поведінка дитини в небезпечній 

ситуації»; ДЮК «Зоряний» – Шевченківські читання «І мене в сім’ї 

єдиній…». 

 

До Дня працівників житлов-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення 

 

13 березня відбулась святкова хода працівників комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства по вул. Великій 

Перспективній (від вул. Гагаріна та пров. Васильківського до площі перед 

будинком міської ради). 

 На площі перед будинком міської ради відбулися урочистості. 

Працівників житлово-комунальної сфери та побутового обслуговування 

населення привітали міський голова Андрій Райкович та секретар міської 

ради Андрій Табалов й вручили відзнаки обласної державної адміністрації, 

Міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького. 
 

                  Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

13 березня на базі  центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького відбувся 

міський етап конкурсу авторських малюнків «Національне вбрання – 

дзеркало народу». 

 У конкурсі брали участь учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти у 2-х вікових групах: молодша - 7-11 років, старша -                         

12-17 років. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 


