
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 10 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

10 вересня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк 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  та погоджено  заяву  учасника  антитерористичної  операції 

щодо надання одноразової грошової допомоги постраждалому учаснику АТО. 

 

 10 вересня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуті та погоджені 120 заяв учасників операції Об'єднаних сил 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги. 

 

 10 вересня під головуванням голови комісії депутата Міської ради           

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста.   

 Розглянуті 99 заяв мешканців міста. З них: погоджено надати одноразову 

адресну грошову допомогу 68 мешканцям міста; відмовлено в наданні 

одноразової адресної грошової допомоги 20 мешканцям; направлено                                   

на доопрацювання заяви 11 мешканців. 
  

10 вересня в приміщенні міської ради за участю міського голови Андрія 

Райковича,  т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергія Колодяжного, начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулася нарада з керівниками закладів дошкільної освіти щодо 

роботи в умовах адаптивного карантину та фінансової дисципліни в закладах 

освіти міста.  

 

10 вересня в приміщенні міської ради за участю міського голови Андрія 

Райковича, т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергія Колодяжного, начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулася нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти 
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та інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи в умовах адаптивного 

карантину та фінансової дисципліни в закладах освіти міста.  

 

10 вересня міський голова Андрій Райкович та начальник управління 

освіти Лариса Костенко здійснили робочу поїздку до комунального закладу 

«Спеціальна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» з метою 

вирішення нагальних проблем щодо фінансування ремонтних робіт у закладі.  

 

10 вересня відбулося онлайн-навчання для керівників виконавчих 

органів міської ради на тему: «Розробка проєктів локальних нормативних 

актів» за участю заступника директора з навчально-наукової роботи 

Кропивницького інституту державного та муніципального управління, 

кандидата юридичних наук, доцента Ганни Шаркової.  

 

   10 вересня під головуванням  заступника голови  районної комісії, 

начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради 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 136 справ, зокрема щодо призначення: житлової                  

субсидії – 122 (призначено – 94), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним 

особам – 11 (призначено – 11),  пільги – 3  (призначено – 3). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

 10 вересня в приміщенні міської ради відбулися збори Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. В заході брали 

участь:  секретар міської ради Андрій Табалов, 28 представників інститутів 

громадянського суспільства, представники громади міста. 

 Під час зборів було погоджено проєкт Положення про Громадську раду 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та затверджено 

план роботи громадської ради на 2020 рік. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 10 вересня у бібліотеці-філії № 1 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено фотомандрівку                                              

до 266-ї річниці заснування нашого міста «Путівник Новомиколаївки». 
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Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

 10 вересня на площі Героїв Майдану Рух опору капітуляції — 

Кропивницький проводив акцію протесту в рамках всеукраїнської акції “Стоп 

спільне патрулювання” у зв’язку з рішенням тристоронньої контактної групи 

патрулювати українські позиції на Донбасі представниками ОБСЄ, тимчасово 

окупованих територій та української сторони. 

 В руках учасники заходу тримали банер з надписом “Ні капітуляції!”. 

 Орієнтовна кількість учасників — 30 осіб. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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