
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  11 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 11 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

На початку засідання виконавчого комітету міський голова Андрій 

Райкович вручив відзнаки міської ради та виконавчого комітету 

м.Кропивницького з нагоди 265-ї річниці заснування міста представникам 

сфер житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, охорони 

здоров’я та членам громадських організацій.  

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                            

37 рішень, серед яких: про нагородження з нагоди 265-ї річниці заснування 

міста; про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про передачу пожежних гідрантів”; про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)”;                          

про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                                                 

м. Кропивницькому; про встановлення розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію; про встановлення                     

ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги із захоронення побутових відходів. 

 

11 вересня 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 - 6 (призначено - 6); житлових субсидій - 12              

(призначено - 8) та державної соціальної допомоги малозабезпеченим                    

сім’ям - 2 (призначено - 2). 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

11 вересня 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: Добровольського, Короленка, Івана Франка, Київської, Салтикова-

Щедрина, Олінського, Вокзальної, Київської, Тараса Карпи, Кропивницького, 

Великої Перспективної, Генерала Шумілова, Ольвіопольської, Глинки, 

Суворова, проспекту Університетського та  провулку Соціалістичного. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 24 попередження щодо усунення недоліків 

санітарного стану.  

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 


