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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

08 липня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини.  

Розглянуті питання: про припинення соціального супроводу – 3;                      

про взяття під соціальний супровід – 2; про погодження відрахування 

неповнолітнього з Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і 

торгівлі – 1; про погодження відрахування неповнолітнього з Кропивницького 

вищого професійного училища – 1; про надання висновку про підтвердження 

місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України – 1;                     

про встановлення опіки над малолітньою дитиною – 1; про встановлення опіки 

над майном неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування – 2; 

про погодження заяви адміністрації комунального закладу «Кіровоградський 

обласний спеціалізований  будинок  дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради»  - 1; про надання дозволів – 4; 

 

08 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова тимчасової міжвідомчої місцевої робочої групи з протидії 

нелегальному обігу  підакцизних товарів  Андрій Паливода провів нараду                   

за участі представників Управління Служби безпеки України в 

Кіровоградській області, управління контролю за обігом та оподаткуванням 

підакцизних товарів ГУ ДПС у Кіровоградській області,  управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Міської ради міста 

Кропивницького,   департаменту з питань економічного  розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького, начальника відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Міської ради міста Кропивницького. 

 Розглянуто питання про вжиті заходи щодо боротьби з нелегальним 

обігом та роздрібною торгівлею підакцизними товарами у місті 

Кропивницькому.                          

 

08 липня міський голова Андрій Райкович разом із головою правління 

ПАТ «НВП «Радій» Євгенієм Бахмачем поклали квіти до пам’ятника 

всесвітньо відомому фізику-теоретику, лауреату Нобелівської премії з фізики, 
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почесному громадянина нашого міста Ігорю Євгеновичу Тамму з нагоди                

125-ї річниці від дня його народження. 

 

08 липня міський голова Кропивницького Андрій Райкович разом із 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександром Вергуном проінспектували хід виконання ремонтних робіт 

дорожнього покриття по вулиці Бєляєва та обговорили з депутатами міської 

ради, які опікуються даним мікрорайоном - Олександром Цертієм та Юрієм 

Гребінчуком, подальший хід ремонтних робіт на даній вулиці. 

Оглянув міський голова і дорогу по вулиці Сергія Сєнчева, яка потребує 

капітального ремонту, оскільки саме нею батьки водять дітей у дитячий 

садочок № 35. Ремонт цієї вулиці передбачається у наступному році.  А поки 

що необхідно прогрейдерувати дорогу та де треба - засипати сколом. 

 

08 липня під головуванням заступника голови комісії,  начальника 

управління соціального захисту 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 – 17 

(призначено – 9), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                     

сім’ям – 3 (призначено – 3) та соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 1 (призначено – 1). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  08 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної, Гоголя, Генерала Родимцева, Соборної, Кільцевої, Лавандової, 

Комарова, Євгена Тельнова, Яновського, проспекту Інженерів та 

Студентського бульвару. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького видано 27 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


