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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
18 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 розгляд заяви гр. Ц. –  1; про визначення 

порядку участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею – 1; про надання 

дозволу гр. Г. забирати дітей – вихованців КЗ «Дитячий будинок» Наш дім» 

на святкові (вихідні дні) – 1; про затвердження персонального складу 

міждисциплінарних команд для розробки Індивідуальних планів – 2;                        

про затвердження Індивідуальних планів – 1; про встановлення опіки над 

майном дитини -1; про надання дозволу на зняття з реєстрації дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування – 1; про надання дозволів – 5;                              

про доцільність позбавлення батьківських прав – 2. 

 

18 березня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради 

та виконавчого комітету міста Кропивницького: з нагоди  50-річчя від дня 

народження Тимоховську Тетяну Миколаївну, начальника управління                                 

з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького; з нагоди                    

6-ї річниці від дня створення Національної гвардії України Канчука 

Володимира Миколайовича, офіцера організації ОГП стрілецького 

батальйону з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони 

громадського порядку військової частини 3011 Національної гвардії України;  

з нагоди                      50-річчя  від дня заснування колектив народного 

ансамблю бального танцю “Конвалія”. 

 

18 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба проінспектувала управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради та  територіальний центр соціального обслуговування 

Фортечного району щодо забезпечення діяльності закладів  в умовах 

карантину. 
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Управління соціального захисту населення працює в штатному режимі, 

відповідно до затвердженого графіка роботи.  Прийом громадян здійснюється 

лише для подачі документів. 

На виконання доручення міського голови Андрія Райковича щодо 

приділення особливої уваги літнім одиноким мешканцям міста працівники 

територіального центру формують списки осіб, яким  можуть допомогти 

родичі або сусіди з придбанням продуктів та ліків.  До інших будуть 

приходити соціальні працівники, але в приміщення не заходитимуть,                                

а передаватимуть продукти та медикаменти через поріг. Скасовані на цей час 

послуги з прибирання та виклику соціального таксі, крім нагальних 

випадків.   

 

18 березня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка проведено 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 – 10 (призначено – 10); житлових субсидій – 19 

(призначено – 14) та пільг – 4 (призначено – 4). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  18 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, Гоголя, Андріївської, 

Вокзальної, Шатила, Київської, Василя Нікітіна, Генерала Родимцева, 

Тульської, Звенигородської, Генерала Кульчицького та провулків: Крутого, 

Харківського, Нестерова. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення, 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 


