
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 18 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 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 встановлення опіки над майном                                 

дитини-сироти  – 1; про затвердження індивідуальних планів – 2;                                     

про створення дитячого будинку сімейного типу Холодовських та влаштування 

до нього    дітей – 1; про доцільність повернення дитини матері  – 1;                                

про доцільність позбавлення батьківських прав  – 1; про надання дозволів  – 4; 

про влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу Кажанових – 1. 

 

18 листопада 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 6 (призначено – 5), житлових субсидій – 29  

(призначено – 22) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 18 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, Комарова, Вокзальної, 

Космонавта Попова, Юрія Коваленка, Героїв України, Полтавської, Пацаєва, 

Волкова, Павла Сніцара, Вадима Височина, Сергія Гришина, Гайдара та  

проспекту Університетського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 2 протоколи про адміністративне 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
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Освіта 

 

18 листопада на базі комунального закладу "Центр дитячої та юнацької 

творчості" відбувся Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір». На виставці було представлено 75 робіт за 

номінаціями: традиційна образотворча та технічна іграшка; копія стародавніх 

іграшок; предмети вжитку, що можуть бути зразками традиційної української 

сувенірної продукції; сучасний дизайнерський виріб. 

Кращі  роботи отримали призові місця, і п’ять з них будуть представлені 

на обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір».   

 

18 листопада відбулася традиційна щорічна посвята у гімназисти 

вихованців комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт». 
 

 

 

Начальник організаційного відділу       Олена РАЗУМЕНКО 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


	Освіта

