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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

20  червня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби  відбулося  засідання 

комісії з питань підбору та направлення дітей на оздоровлення до дитячих 

закладів оздоровлення за рахунок  коштів  міського бюджету. 

         Розглянуто питання про затвердження списків 30 дітей пільгових 

категорій для направлення до закладів оздоровлення за кошти міського 

бюджету та 12 дітей пільгових категорій - за кошти обласного бюджету. 

         Діти направляються до ТОВ КО «Перлина Чорномор’я» (смт Сергіївка, 

Білгород-Дністровський район,  Одеська область). 

 

20 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів засідання робочої групи з реалізації 

організаційно-технічних заходів щодо створення системи 

відеоспостереження та відеоконтролю на території міста. 

Розглянуто питання щодо подальшої реалізації в Кропивницькому 

програми «Безпечне місто», перший етап якої успішно виконано. На цей час               

в місті вже встановлено 81 найсучаснішу камеру відеоспостереження. 

Електронними пристроями  спостереження обладнані також всі комунальні 

автобуси та тролейбуси, а в кабінах водіїв комунального транспорту 

встановлені  тривожні кнопки. 

Мова йшла про визначення місць масового скупчення людей,                    

де першочергово необхідно встановлювати камери відеоспостереження. 

Відеонаглядом планується обладнати також освітні, медичні та соціальні 

заклади міста з метою підвищення рівня безпеки дітей та збереження 

комунального майна. 

 

20 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів засідання робочої групи                                              

з інтегрованого розвитку міста Кропивницького за участю керівників 

виконавчих органів міської ради та громадськості. 

Під час засідання були обговорені напрацьовані в рамках  

6-ї Всеукраїнської академії інтегрованого розвитку міст пропозиції зі сталого 

розвитку міської мобільності на перехресті вулиць Євгена Тельнова та 

Вокзальної, зокрема: озеленення прилеглої до перехрестя території; 

створення місць для паркування великогабаритного транспорту; 

реконструкції зупинкових комплексів, їх перенесення; оновлення та 

оптимізації дорожньої розмітки; організації роботи світлофорів, 
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встановлення розумних світлофорів; нанесення зебри по діагоналі; створення 

велопростору. 

За результатами засідання робочої групи прийнято рішення доручити 

виконавчим органам міської ради опрацювати дані питання та надати 

пропозиції щодо їх впровадження. 

 

20 червня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулося засідання виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуті та прийняті рішення: про роботу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради за 

2018 рік; про виплату матеріального заохочення головам органів 

самоорганізації населення; про погодження проекту рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради «Про внесення змін до рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання від                

14 грудня 2018 року № 133 «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2019 рік»; про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 17 

листопада 2016 року № 87; про надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб;              про надання дозволу на продаж будинку та зняття з 

реєстрації місця проживання. 
 

 20 червня 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 138 справ щодо призначення: державної соціальної 

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

субсидії – 123 (призначено – 104), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам – 11 (призначено – 11),  пільги – 1 (призначено – 1). 

 

Діалог влади з народом 

 

20 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань: призупинення незаконного 

будівництва, виділення та узаконення земельних ділянок. 

 

 

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                               А.БОНДАРЕНКО 


