
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                19 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

19 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

голова Громадської ради при Виконавчому комітеті міської ради Л.Лузан                         

та представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання про перерозподіл видатків у межах загального 

обсягу бюджетних призначень по управлінню охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького на 2020 рік. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  

 19 березня міський голова Андрій Райкович провів робочу нараду                           

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, помічником                              

та радниками міського голови (на громадських засадах), керівниками 

виконавчих органів міської ради та головним лікарем КНП «Центральна 

міська лікарня». 

Розглянуто питання про заходи щодо запобігання занесенню                                        

і поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19, та виконання постанов Кабінету Міністрів України. 

За підсумками наради надані відповідні доручення керівникам 

виконавчих органів міської ради та головному лікарю КНП «Центральна 

міська лікарня». 

 

19 березня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуті та прийняті рішення: про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської  районної у місті Кропивницькому 

ради з питань забезпечення обліку та нарахування пільг населенню на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива, скрапленого газу 

та інших пільг; про виплату матеріального заохочення головам органів 

самоорганізації населення; про надання допомоги на поховання деяких 
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категорій осіб; про погодження кандидатури опікуна ***; про надання дозволу 

опікуну *** на укладання договору купівлі-продажу. 

 

19 березня під головуванням заступника голови  районної комісії,                 

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету              

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 61 справу, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 7 (призначено – 6),  житлової                  

субсидії – 34 (призначено – 20), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним       

особам – 18 (призначено – 18),  пільги – 2  (призначено – 2). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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