
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 10 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про затвердження персонального складу 

міждисциплінарних команд для розробки індивідуальних планів дітей – 1;                

про затвердження індивідуальних планів дітей –  2; про надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 1;                  

про доцільність позбавлення батьківських прав – 1; про надання висновку 

щодо підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду її за 

межі України – 1; про встановлення опіки/піклування над дитиною – 2;                     

про реєстрацію кандидата в опікуни – 1; про надання дозволів – 7; про 

надання висновку про доцільність усиновлення – 1. 

 

10 червня 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: житлових субсидій – 9 

(призначено – 7), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                  

сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільг– 4 (призначено – 4). 

 

10 червня під головуванням голови адміністративної 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 2 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на одну особу. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

            

         10 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Вокзальній (вздовж будинку № 37/16) та                                                       
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вул. Куроп»ятникова (біля будинку № 21) щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

           Під час рейду торгівля була припинена. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  10 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та фахівцями міської дружини проведено рейд                                     

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Короленка, Добровольського, Василя Нікітіна, 

Соборної, Яновського, Академіка Тамма, Євгена Тельнова, Пацаєва, Волкова, 

Космонавта Попова, Полтавської, Вокзальної, Михайлівської, 

Преображенської, Галушкіна, Чайковського, проспекту Університетського та 

провулків Фортечного і Аджамського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 10 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


