
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  10 липня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10  липня під головуванням директора Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 1; про повернення 

дитини на виховання матері – 1; про доцільність поповнення прийомної                

сім'ї  - 1; про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про відрахування 

дітей з навчальних закладів – 2; про визначення місця проживання дитини – 1; 

про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною – 1;                  

про надання дозволів – 4. 

 

10 липня 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 – 5 (призначено - 5); житлових субсидій – 23  

(призначено - 19), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 

1 (призначено - 1) та пільг – 1 (призначено - 1). 

 

10 липня 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 20 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

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

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 11 протоколів закрито,                              

1 протокол повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Міської 

ради міста Кропивницького, розгляд 2-х протоколів перенесено на наступне 

засідання комісії. 
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Діалог влади з народом 

 

10 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся заявник з питання заборони торгівлі біля «Критого 

ринку». 
 

                               Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

10 липня відбулось відправлення дітей пільгових категорій за кошти 

міського бюджету в табір «Лісова пісня» (с. Оникієве Маловисківського 

району Кіровоградської області). 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  10 липня 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: Кропивницького, Вокзальної, Холодноярської, 

Пашутіна, Генерала Шумілова, Садової, Воронцовської, Чайковського, 

В’ячеслава Чорновола, Севастопольської, Олени Журливої, Пилипа Хмари, 

Івана Франка, Марка Вовчка та провулків Пішого, Володимирівського, 

Мирного, Салтикова-Щедріна. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 5 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
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