
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 01 липня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  01 липня  під головуванням голови комісії, заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби 

відбулося  засідання комісії з питань захисту прав дитини. Було розглянуто 

20 питань: про затвердження персонального складу міждисциплінарної 

команди для розробки індивідуального плану – 1; про затвердження 

індивідуальних планів – 9; про доцільність позбавлення батьківських                

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

дій та збройних конфліктів - 1; про надання дозволів -  6; про надання статусу 

дитині – 1; про влаштування дитини до КНП “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної       

ради” -  1. 

 

        01 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії . 

        Начальник Кропивницького міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Юлія Івановська 

проінформувала присутніх про заходи щодо боротьби зі сказом тварин та 

заходи щодо недопущення розповсюдження даної інфекції. 

    

        01 липня під головуванням заступника голови комісії Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка 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 - 19 

(призначено - 18), державної соціальної допомоги малозабезпеченим               

сім’ям - 1 (призначено - 1) та соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам - 1 (призначено -1). 

  

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

        01 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та фахівцями міської дружини проведено рейд з 



 2

 
перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Михайлівської, Арсенія 

Тарковського, Кримської, Кропивницького, Чайковського, Світлої, Віктора 

Чміленка, Преображенської, Острівської, Полтавської, Короленка, Пацаєва, 

Волкова та Студентського бульвару. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 7 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачених статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 

 


