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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 06 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим, які визволені                 

з полону. 

 Розглянуто 3 звернення від постраждалих учасників АТО, ООС щодо 

надання одноразової грошової допомоги. З них: погоджено - 2 звернення; 

відмовлено - 1 звернення. 

 

 06 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто та погоджено: 89 звернень учасників ООС та звернення щодо 

надання щомісячної матеріальної допомоги 2 дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

 

 06 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулось засідання комісії 

з підведення підсумків міського конкурсу «Молода людина року».  

Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців 

відбудеться під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України. 

 

06 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду з керівниками 

виконавчих органів міської ради.  

Розглянуто питання про посилення боротьби з незаконними забудовами 

в місті. Доручено працівникам спеціалізованої інспекції під час рейдів 

звертати  увагу на нові будівництва та одразу повідомляти про них в 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю. А вже вони 

з»ясовуватимуть підстави будівництва. 

       06 серпня під головуванням заступника голови районної комісії,  

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 
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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 65 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової субсидії – 

62 (призначено – 50), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним       особам 

– 1 (призначено – 1),  пільги – 1 (призначено – 1). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 06 серпня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

мистецька акція «В день народження скульптора Віктора Френчка». 

 На заході були присутні митці та працівники закладів культури. Під час 

заходу демонструвався фільм «Особливий дар – пластичне мислення 

скульптора Віктора Френчка» та експонувалися твори митця з фондів музею 

та родинного зібрання. Спогадами про Віктора Френчка поділилися: вдова 

Людмила Френчко, скульптор Григорій Савченко та заслужений художник 

України Андрій Надєждін.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 06 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ” та 

вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась. 

 Торгівці реалізовували плодоовочеву продукцію по вул. Похитонова.   

    

 

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


	Події суспільно-політичного життя
	Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика


