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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        07 жовтня відбулася зустріч міського голова Андрія Райковича з 

головами квартальних комітетів Подільського району міста.  

        Очільник міста поділився з присутніми планами роботи міської ради на 

2021 рік у приватному секторі обласного центру.     

        07 жовтня під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті 

питання: про взяття під соціальний супровід сім'ї  – 1; про надання дозволів  - 

4; про доцільність повернення дитини на виховання до батька – 1; про 

визначення порядку участі у вихованні дитини – 2; про доцільність 

усиновлення дітей – 2. 

 07 жовтня 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: соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 4 

(призначено 3), житлових субсидій – 27 (призначено 22) та пільг – 3 

(призначено 3). 

07 жовтня голова Подільської районної у місті ради Руслан Фросіняк 

провів семінар голів квартальних комітетів Подільського району.  

 На семінарі розглядалися наступні питання:  про співпрацю дільничних 

інспекторів поліції та голів квартальних комітетів Подільського району міста 

Кропивницького; про порядок призначення субсидії на опалювальний 

період»; про надання інформації щодо юнаків 2004 року народження, які 

підлягають приписці до Кропивницького міського військового комісаріату; 

про соціальний захист ветеранів. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

07 жовтня у бібліотеці-філії № 10 міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького відбувся захід «5 хвилин з 

поезією» -  «Лірика моєї юності». 
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