ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
07 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
07 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва,
реклами,
регулювання
земельних
відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради,
представники засобів масової інформації та громадськості.
Розглянуті питання: про Бюджетний регламент проходження
бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького; про зняття з контролю
окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання;
про регулювання земельних відносин.
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
07 серпня 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 – 1; про припинення
функціонування прийомної сім'ї П. – 1; про погодження виїзду сім'ї
патронатного вихователя разом з дітьми за межі міста на відпочинок – 1; про
визначення місця проживання дітей – 2; про визначення порядку участі
у вихованні дітей та спілкуванні з ними - 3; про надання дозволів – 9;
про відрахування з навчального закладу неповнолітньої дитини – 1;
про влаштування дитини до Будинку дитини – 1.
07 серпня під головуванням заступника голови комісії, начальника
управління соціального захисту населення Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії
з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових
субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату.
Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам – 7 (призначено - 7); житлових субсидій – 20
(призначено - 5), державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям –
1 (призначено - 1) та пільг – 1 (призначено - 1).
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07 серпня за участю голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних
комітетів Подільського району
Розглянуті питання: про запровадження монетизації пільг на оплату
житлово-комунальних
послуг;
про
місячник
знищення
вогнищ
американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці
польової;
про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів.
Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера
07 серпня 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, Пацаєва, Генерала Жадова,
Космонавта Попова, Героїв України, Волкова, Барболіна, Ушакова, Братської,
Яновського, Чайковського, Полтавської, Михайлівської, Хабаровської,
Кримської, Залізничної другої, Салтикова-Щедріна, Степняка-Кравчинського,
Завадівської, Мотокросної, Павла Луньова, Красноярської та провулків
Короткого, Мухіної, Кооперативного.
Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста
складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та видано 15 попереджень щодо усунення недоліків
санітарного стану.
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