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Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 16 жовтня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання районної 

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 – 5 (призначено 5); 

житлових субсидій – 5 (призначено 4) та пільг – 2 (призначено 2). 

        16 жовтня під головуванням голови комісії, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про 

доцільність усиновлення – 1; про надання дозволів – 2; про позбавлення 

батьківських прав – 1; про взяття сімей під соціальний супровід – 4; про 

зняття сімей з соціального супроводу - 1.  

        16 жовтня під головуванням голови комісії заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної 

спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста Кропивницького. На підставі рейтингу 

конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування було 

визначено переможців конкурсу та обсяг бюджетних коштів для надання 

фінансової підтримки 3 громадським організаціям, а саме: “Організації 

ветеранів України м. Кропивницького”, Кропивницькій міській організації 

Української Спілки ветеранів Афганістану та Товариству політичних в'язнів і 

репресованих. 

        16 жовтня під головуванням начальника управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького Лариси Костенко відбулося засідання 

атестаційної комісії управління освіти з атестації педагогічних працівників 

закладів освіти міста. На засіданні комісією затверджено список 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти міста, які підлягають 

атестації у                                   2019/2020 навчальному році.  
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Діалог влади  з народом 

        16 жовтня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявника з питань 

торгівлі та ремонту покрівлі житлового будинку. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        16 жовтня в КЗ «Ліцей «Сокіл» відбулася посвята в кадети вихованців 

ліцею. Хлопцi тa дiвчaтa склали присягу нa вiрнiсть укрaїнському нaроду. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        16 жовтня 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, Єгорова, Гоголя, Тараса 

Карпи, Кропивницького, Микитенка, Лавандової, Волкова, Євгена Тельнова, 

Академіка Корольова, Бєляєва, Короленка, Братиславської, Генерала Жадова, 

Космонавта Попова, Пацаєва, Героїв України, Степана Разіна, Харківської, 

Далекосхідної, Бобринецький шлях, селища Гірничого, та провулків 

Експериментального і Степового. 

        За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 14 

протоколів про адміністративні правопорушення за дії, передбачені статтею 

152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано 10 

попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану.    

 

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                  Альвіна БОНДАРЕНКО 
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