
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 04 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія 

Табалова  відбулося засідання координаційної ради з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького. 

Розглянуті питання: про хід голосування в рамках конкурсу 

«Громадський бюджет-2021» та визначення  рейтингу  проєктів; про стан 

реалізації проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2020».  

Під час засідання було сформовано рейтинг проєктів, рекомендованих 

до фінансування за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році та 

прийнято рішення рекомендувати депутатам нової каденції міської ради 

передбачити кошти на реалізацію проєктів-переможців конкурсу 

«Громадський                        бюджет-2020» на наступний рік, а виконавчим 

органам міської ради врахувати їх у своїх програмах. 

 
04 листопада 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 надання дозволів  –  2;   про влаштування 

дитини до сім'ї патронатного вихователя – 1; про визначення порядку участі                                  

у вихованні дитини – 1; про доцільність усиновлення дитини – 1. 

 

04 листопада під головуванням заступника голови комісії, директора 

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

Олега Краснокутського відбулося засідання   комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції                                

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуті  питання: про включення особи до списку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку для виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення; про зміну прізвища особи з  числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; про погодження 

житлових об'єктів, які запропоновані для придбання з метою функціонування 

дитячого будинку сімейного типу; про зменшення обсягу потреби у коштах 

субвенції. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 04 листопада 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, Вокзальної, Космонавта Попова, 

Полтавської, Металургів, Інгульської та провулку Ковалівського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено протокол про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 15 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 

 

04 жовтня у комунальній установі «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» відбулась онлайн-консультація для 

вихователів-методистів закладів дошкільної освіти на тему: «Підвищуємо 

фахову майстерність: використання онлайн-інструментів у роботі педагога 

закладу дошкільної освіти». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


