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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про заяву щодо погодження на виїзд прийомної 

матері та прийомної дитини  на відпочинок за кордон – 1; про доцільність 

усиновлення – 2; про соціальий супровід сімей – 15; про визначення місця 

проживання  дитини – 1; про визначення порядку участі у вихованні                                  

дитини та спілкуванні з нею – 1; про затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди для розробки Індивідуальних планів дітей – 6;             

про надання дозволів – 4; про встановлення опіки (піклування)                                         

над дитиною - 3;  про припинення опіки над майном дитини – 1.      

 

11 березня міський голова Андрій Райкович з робочим візитом відвідав 

селище Нове, територіальна громада якого від 02 березня стало частиною 

громади міста Кропивницького. 

Одним із перших нововведень після об’єднання стало облаштування 

безпосередньо у найвіддаленішому мікрорайоні міста робочого 

місця  адміністратора Центру надання адміністративних послуг. 

Мешканці  мікрорайону відтепер мають можливість скористатися послугами 

ЦНАПу в приміщенні старостату.  

В загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів № 10 Андрій Райкович 

перевірив шкільне меню, виконання робіт з дезінфекції приміщень та якість 

виконаних ремонтних робіт.  

Жителі мікрорайону висловили Андрію Райковичу задоволення 

організацією вивезення сміття з контейнерних майданчиків селища, але 

залишилася ще проблема з вивезенням негабаритних побутових відходів.  

Міський голова поставив перед в.о. старости Сергієм Денисенком 

завдання щодо опрацювання з Головним управлінням житлово-комунального 

господарства міської ради плану поточного ремонту центральної дороги                          

та організації наведення санітарного порядку на території селища. 

11 березня відбулося навчання посадових осіб виконавчих органів 

міської ради, районних у місті Кропивницькому рад та представників 

комунальних підприємств міста на тему: «Відкриті дані» за участю 

координатора проєкту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» Світлани 

Литвиненко.  
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11 березня під головуванням голови комісії, 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 – 4 (призначено – 3); житлових субсидій – 6               

(призначено  –  3) та пільг – 1 (призначено  – 1). 
 

11 березня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 4 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

На 3-х осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, одну справу закрито. 

 

Діалог влади з народом 

 

11 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 4 заявники з питання діяльності ринку “Європейський”. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  11 березня 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, Арсенія 

Тарковського, Вокзальної, Євгена Тельнова, Металургів, Пацаєва, Садової                          

та Студентського бульвару. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 4 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України                                   

про адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо 

усунення недоліків санітарного стану. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


