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Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        17 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і 

зборів.   

        Розглянуто питання про стан погашення орендної плати за землю та про 

стан погашення податкової заборгованості підприємствами-боржниками.  

        Заслухано 9 орендарів земельних ділянок та 9 керівників підприємств-

боржників, що допустили податкову заборгованість.  

        По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та наданні 

конкретні рекомендації. 

17 жовтня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради, голови конкурсної комісії Альвіни Бондаренко 

відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад у відділ 

по роботі зі зверненнями громадян та відділ планування управління 

містобудування та архітектури.У конкурсному відборі взяли участь 11 

претендентів. 

        Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити 

Лененко Інну Миколаївну на посаду головного спеціаліста відділу по роботі 

зі зверненнями громадян; зарахувати Грек Олену Григорівну, Доскач Олену 

Володимирівну та Крохмаль Олену Олександрівну до кадрового резерву на 

посаду головного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями громадян як 

таких, що успішно склали іспит;  призначити Бєлєсєнєва Сергія 

Анатолійовича на посаду головного спеціаліста відділу планування 

управління містобудування та архітектури; зарахувати Дмитрука Дмитра 

Сергійовича та Царенка Ігоря Анатолійовича до кадрового резерву на посаду 

головного спеціаліста відділу планування управління містобудування та 

архітектури як таких, що успішно склали іспит. 

        17 жовтня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось засідання 

виконавчого комітету Подільської районної у місті ради.  

        Розглянуто та прийнято наступні рішення: «Про звіт про роботу 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради щодо діяльності державних соціальних інспекторів»; 

«Про надання соціальної послуги супроводу інвалідів І групи по зору у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Подільського району міста Кропивницького»; «Про схвалення 

проекту рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради «Про 

Бюджетний регламент проходження Бюджетного процесу районного у місті 

бюджету»; «Про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про 
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внесення змін до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

сьомого скликання від 26 грудня 2018 року № 139 «Про районний у місті 

бюджет                      на 2019 рік»; «Про розмежування оплати комунальних 

послуг та затвердження порядку відшкодування витрат»; «Про видачу 

дубліката свідоцтва про право власності на будинок по вул. Тараса Карпи, 

158/14 у м. Кропивницькому»; «Про погодження кандидатури опікуна ***»; 

«Про погодження кандидатури піклувальника ***»; «Про погодження 

кандидатури опікуна ***». 

        17 жовтня під головуванням депутата Міської ради міста 

Кропивницького, голови комісії Вадима Дриги відбулося засідання комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького. На комісії розглянуто та погоджено одне 

звернення групи депутатів. Також розглянуто депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Сергія Бойка, щодо внесення змін до 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

        17 жовтня під головуванням начальника управління соціального 

захисту виконавчого комітету Фортечної районної у  м. Кропивницькому 

ради,                                       заступника голови комісії Віктора 

Закаблуковського, 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 57 справ щодо призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям – 5 (призначено – 3), житлової субсидії –  26 

(призначено – 9), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам - 24 

(призначено – 24), пільги – 2 справи (призначено – 2). 

   
 

Діалог влади з народом 

17 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питань надання паспорту прив"язки для 

розміщення МАФу та законності встановлення паркану у приватному 

домоволодіння тимчасової споруди. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

17 жовтня з 11.00 до 12.00 на площі біля міської ради (вул. Велика 

Перспективна, 41) Кропивницька міська організація політичної партії “Ліва 

опозиція” проводила мітинг-пікет з нагоди Міжнародного дня боротьби з 

бідністю. В руках учасники акції тримали прапори із символікою партії, 

плакати з гаслами “Новий трудовий кодекс = бідність + рабство”, “Ринок 
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землі – диктат олігархів назавжди”, “Новий тариф на тепло – глухий кут”, 

“Інсулін = життя” та ін. Серед головних вимог: недопущення зростання 

тарифів на комунальні послуги, зупинка реформ в медицині й освіті, 

недопущення прийняття нового трудового кодексу та введення ринку землі. 

Орієнтовна кількість учасників – 40 осіб. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        17 жовтня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання               

дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведена розважально - ігрова програма «Королева 

танцю». 

        17 жовтня в Кропивницькому інженерному коледжі ЦНТУ проведена                    

військово – патріотична гра серед студентських команд закладів вищої освіти 

«Захисник України». 

       17 жовтня в бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста проведені заходи: 

 № 6 – Інтернет подорож «Природні парки: гордість і краса». 

 Протягом дня у бібліотеці-філії № 6 для користувачів була 

організована інтернет-подорож «Природні парки: гордість і краса». Читачам 

було запропоновано перегляд відео про чарівні куточки рідного міста. А 

також  бібліотекарі провели огляд краєзнавчої літератури про заповідні місця 

Кіровоградщини. 

 № 7 – інформаційна бесіда «Бібліотека – центр інформаційної 

підтримки освіти». 

  Основна мета заходу - привернути увагу широкого кола громади до 

розвитку та удосконалення діяльності бібліотеки. 

  № 11 – психологічний тренінг «Королева школи». 

  

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                      Альвіна БОНДАРЕНКО 
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