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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

         28 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося чергове 

засідання комісії з реорганізації Новенської селищної ради міста 

Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького. 

  Розглянуті питання: про проблемні питання щодо передачі закладів 

освіти смт Нового до мережі закладів освіти Міської ради міста 

Кропивницького; про прийняття приміщення по вул. Металургів, 25-а                              

до комунальної власності міста; про вжитті заходи щодо врегулювання 

питань, викладених у зверненнях громадян. 

  

 28 жовтня 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 лист Кіровоградської обласної державної 

адміністрації – 1; про встановлення опіки над малолітніми дітьми – 2;                                    

про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 1; про надання дозволів – 3. 

   

28 жовтня під головуванням 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: житлових субсидій – 72 

(призначено – 59) та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 3 

(призначено – 3). 

 

28 жовтня під головуванням заступника голови Подільської районної                      

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                         

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто один протокол про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на одну особу. 
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Події суспільно-політичного життя 

До 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України 

 

28 жовтня на меморіальному комплексі “Фортечні вали” відбулося 

покладання квітів. 

В заході брали участь керівники області та міста, військовослужбовці. 

Учасники заходу віддали шану загиблим захисникам України та поклали 

живі квіти до Вічного вогню, обеліска «Багнет», Алеї Слави та пам'ятного 

знака   «Жертвам фашизму». 

 

До Дня працівника соціальної сфери 

 

28 жовтня у приміщенні мiської ради привiтали i вручили вiдзнаки 

кращим працiвникам соцiальної сфери Подільського району міста 

Кропивницького з нагоди Дня працівника соціальної сфери. Присутніх 

привітали заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександр Мосін та голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслан Фросіняк. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

28 жовтня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд                                 

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Пашутінської, Вокзальної, 

Космонавта Попова, Пушкіна, Одеської, Покровської, Полтавської, 

Дворцової, Енергетиків, Генерала Жадова, Фісановича. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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