
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 05 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

05 лютого 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 

та представники громадськості. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

05 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Розглянуто питання про вжиття попереджувальних заходів у зв’язку                     

зі складними погодними умовами 05-06 лютого на території міста. 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ                                     

і організацій щодо вжиття заходів. 

 

05 лютого  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 припинення соціального                 

супроводу – 1; про доцільність взяття сім'ї під соціальний супровід – 1;                        

про доцільність усиновлення – 3; про надання дозволів  - 7; про позбавлення 

батьківських прав – 1; про надання статусу дитини,  яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів – 1; про визначення порядку участі                        

у вихованні дитини та спілкуванні з нею – 2.  

 

 05 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії                        

на заміщення вакантних посад в департаменті надання адміністративних 

послуг та в управлінні з питань захисту прав дітей. 

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 
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Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові: призначити 

Коваленка Сергія Петровича на посаду директора департаменту надання 

адміністративних послуг та Бойка Сергія Вікторовича на посаду начальника 

служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей; зарахувати 

Чернова Сергія Вікторовича до кадрового резерву на посаду начальника 

служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей. 

 

 05 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун та начальник  Головного управління житлово-

комунального господарства Тетяна Савченко особисто перевірили стан 

готовності снігоприбиральної техніки КП «Універсал 2005» та наявність 

достатньої кількості запасів протиожеледної суміші. 

 

05 лютого під головуванням заступника голови Подільської районної             

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 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 – 51      

(призначено – 42), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                     

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

 

Діалог влади з народом 

 

 05 лютого секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернулися 3 заявники з питань: 

ремонту  покрівлі  житлового будинку, облаштування пандусу біля  під»їзду 

та надання допомоги в отриманні санаторно-курортної путівки особі                                       

з інвалідністю. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

05 лютого в  КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи: 

виховна година «Попереджаємо насильство в сім’ї» (ДЮК «Зоряний»);  

виховна година  «Техніка безпеки під час тренувань»  (ДЮК «Україна»). 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  05 лютого 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, 

Пашутінської, Кропивницького, Шевченка, Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Пляжної, Короленка, Озерної балки, Комарова, Глинки, Бєляєва та провулку 

Виставочного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 5 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 17 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.    

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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