
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  11 квітня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 11 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

Перед початком засідання Мосін О.В. вручив ордер на однокімнатну 

квартиру Войтовицькій С.О., мешканці міста, яка перебувала на квартирному 

обліку у загальній черзі за місцем проживання разом з батьками з 1980 року. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 41 питання, з них 

прийнято 40 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції”; про затвердження Тимчасового положення про забезпечення 

здійснення контролю у сфері благоустрою та виконання заходів з відновлення 

об'єктів благоустрою; про затвердження нового складу адміністративної 

комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького;                       

про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених 

пасажирів до платних; про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору                       

на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами”; про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для встановлення пам'ятника;    

про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих/померлих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників антитерористичної 

операції, операції Об'єднаних сил. 

 

11 квітня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії  з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького.  

Розглянуті 446 звернень мешканців міста. Погоджено надати допомогу 

420 громадянам, відмовлено в надані допомоги 14 громадянам, направлено на 

доопрацювання 12 звернень громадян. 

 

11 квітня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела нараду за участі керівників управління 

охорони здоров’я, управління молоді та спорту, управління освіти, управління 

розвитку транспорту та зв’язку, управління з питань захисту прав дітей, 

представників лікувально-профілактичних закладів, директора комунального 
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закладу «Дитячий будинок «Наш дім» та прийомних батьків, батьків-

вихователів, які проживають в обласному центрі та виховують дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Розглянуті питання: про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; про обслуговування дітей 

вищезазначеної категорії у громадському транспорті; про організацію літнього 

відпочинку дітей з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.  

 

11 квітня відбулося навчання посадових осіб виконавчих органів 

міської ради, які відповідають за ведення діловодства на тему: «Особливості 

використання сучасних мовних засобів у діловому мовленні. Український 

правопис» за участі Людмили Сікораки, методиста навчально-методичного 

відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації 
 

             11 квітня під  головуванням  начальника управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у                                            

м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 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 77 справ, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3),               

житлової субсидії – 63 (призначено – 37), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам - 11 (призначено – 11). 

 

Події суспільно-політичного життя 
Діяльність громадських організацій 

 

11 квітня о 10.00 по вул. Набеpежній представники  ГО “Пеpспектива 

міста” проводили мітинг проти встановлення МАФу у зеленій зоні. 

За словами активістів, конструкція зведена незаконно, без дозвільних 

документів та з порушенням будівельних норм. Учасники акції демонтували 

кілька тротуарних плиток для того, щоб будівельний експерт перевірив 

наявність фундаменту під самою спорудою. Після дослідження активісти 

встановили плитку на місце. Фахівець науково-виробничого підприємства 

“Укрспецбудекспертиза” пообіцяв найближчим часом зробити висновки щодо 

категорії об’єкта. У випадку, якщо споруду віднесуть до капітальної, а не 

тимчасової, представники «Перспективи міста» звернуться із заявою до 

прокуратури та суду, оскільки розробляють проект реконструкції Набережної 

і вважають розміщення такої конструкції недопустимим. Учасники акції 
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викликали наряд поліції та написали заяву щодо незаконності розміщення 

даного об'єкта. У акції також брали участь громадські екозахисники. Лозунги: 

“Влада, де ваша совість? Сквер належить жителям міста”, “Черговий МАФ на 

клумбі”.  Кількість учасників – до 20 осіб.  
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

11 квітня у бібліотеці-філії № 1 відбувся ювілей казки «Гостини 

«Снігової королеви».  

 Бібліотекарі філії підготували для юних читачів буктрейлер «Казковий 

світ Андерсена», з якого учасники заходу дізналися про одного з 

найзнаменитіших казкарів світу, автора всесвітньо відомих казок для дітей та 

дорослих – Ганса Крістіана Андерсена. Захопила дітей і участь у вікторині 

«Казки Андерсена». Жваво пройшов міні-диспут «Що красивіше: троянда чи 

сніжинка?». Урочисто зачитали вітальну листівку «З ювілеєм «Снігова 

королево»!», присвячену казці, яка вчить, що своєю любов’ю можна зробити 

іншу людину кращою і добрішою.  

 

11 квітня в ДЮК «Скіф» комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»  

проведено інформаційну годину «Цікаві факти про космос».  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 

 


