
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 15 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 
 

15 січня 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 звіт за 2019 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки;                                 

про затвердження Програми розвитку земельних відносин у  

м. Кропивницькому на 2020-2023 роки;  про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки»; 

про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 січня 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 взяття сімей під соціальний 

супровід – 2; про надання висновку про доцільність усиновлення – 1;                             

про доцільність усиновлення – 1; про встановлення піклування над 

неповнолітньою дитиною –1; про встановлення  опіки над майном дитини – 

1; про припинення піклування – 1; про перегляд індивідуальних планів дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під 

опікою/піклуванням громадян – 40; про затвердження складу 

міждисциплінарної команди з метою розробки та затвердження 

індивідуального плану неповнолітньої дитини – 1; про надання дозволів – 4; 

про погодження відрахування неповнолітнього учня з Кропивницького 

вищого професійного училища – 1;  про погодження заяви – 1; про 

визначення місця проживання малолітніх дітей – 2; про визначення порядку 

участі                            у вихованні дитини та спілкуванні з нею – 1.         

 

15 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба, директор міського центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олег Краснокутський та начальник відділу сім’ї та 
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молоді управління молоді та спорту Людмила Дорохіна здійснили робочу 

поїздку по соціальних об’ктах міста. Вони відвідали соціальний гуртожиток 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та міський центр 

обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. 

За результатами робочої поїздки будуть внесені відповідні пропозиції 

міському голові для покращення роботи закладів  соціальної сфери. 
 

15 січня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось 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 – 118 

(призначено – 100), державної соціальної допомоги малозабезпеченим               

сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

14-15 січня на базі КДЮСШ № 2 Міської ради міста Кропивницького 

проходив міський турнір з футболу серед юнаків, присвячений пам’яті героя 

АТО, капітана І рангу, кавалера Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

Юрія Олефіренка. У турнірі брали участь шість команд. Після першого дня 

змагань визначились три кращі колективи, які наступного дня розіграли між 

собою нагороди. 

За підсумками футбольних баталій бронзовими призерами стали гравці 

команди «Зірка» (тренер Олексій Ярюхін). Срібні медалі завоювали юні 

футболісти з команди «Зірочка», яких тренує Олександр Гайсьонок.                               

Переможцями турніру стали вихованці Віктора Дегтяра із команди                                

КДЮСШ № 2.  

Під час урочистого нагородження учасників змагань юних спортсменів 

привітали: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Наталія Дзюба, дружина Юрія Олефіренка Олена та доньки героя Ольга 

й Олеся.  

Рідні героя АТО подякували організаторам і учасникам змагань за 

проведення турніру на високому рівні. В свою чергу представники міської 

ради зазначили, що турнір пам’яті Юрія Олефіренка планують зробити 

традиційним і проводити щороку в січні. 

Призери змагань нагороджені перехідним кубком і дипломами 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також 

отримали солодкі подарунки від сім’ї Юрія Олефіренка. 
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        15 січня  в  КЗ  «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за                            

місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведено                              

заходи:  виставка  малюнків  «Зимова  казка» (ДЮК  «Зоряний»);                 

пізнавальна   година «Різноманіття  танців  країн  сходу»  (ДЮК «Гермес»). 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  15 січня 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, Преображенської, 

Михайлівської, Короленка, Холодноярської, Будівельників, Панаса 

Михалевича, Комарова, Вокзальної, Соборної, Євгена Тельнова, Ушакова, 

Яновського, Куроп’ятникова та Студентського бульвару. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.    
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


