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 Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 листопада під головуванням секретаря міської ради Андрія 

Табалова відбулося перше засідання конкурсної комісії з розгляду 

пропозицій учасників конкурсу програм проєктів інститутів громадянського 

суспільства «Дієві ініціативи» на 2021 рік. 

Члени конкурсної комісії затвердили регламент своєї роботи                                     

та розглянули пропозиції громадських організацій, допущені до участі                                

у конкурсі. Серед запропонованих на конкурс проєктів: “Інструменти 

громадської участі” (Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення”); 

“АртЕкспо” (відокремлений підрозділ громадської організації “Спілка вірмен 

України” Кіровоградської області та Громадська організація 

“Центральноукраїнська політологічна лабораторія”); “Секрет активного 

довголіття” (громадська організація “Університет третього віку 

“Натхнення”); “Турнір з тактико-спеціальної підготовки “Захисник Вітчизни”  

(Кіровоградська обласна організація Товариства сприяння обороні України); 

“Конкурс вуличних малюнків” “КропАрт” (громадська організація 

“Молодіжна громадська організація КОВО”); “Жіночі постаті в історії міста 

Кропивницького”  (громадська організація “Асоціація жінок України “Дія”). 

На реалізацію проєктів громадських організацій у 2021 році 

передбачено                              200 тисяч гривень, а загальна сума усіх 

проєктних пропозицій складає                                262, 9 тисяч гривень. Тому 

після підбиття підсумків комісія сформує рейтинг програм відповідно до 

кількості набраних балів. І вже на підставі такого рейтингу після 

затвердження бюджету міста будуть визначені проєкти-переможці конкурсу 

та обсяг коштів для їх реалізації. 

 

25 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 малолітньою                     

дитиною  – 1; про доцільність усиновлення – 1; про затвердження 

індивідуальних планів – 3. 

 

25 листопада 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 
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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 – 74 

(призначено – 72), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 4 

(призначено – 4) та пільг – 2 (призначено – 2). 
 

25 листопада під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради              

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто та закрито 3 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 25 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, Пашутінської, Великої 

Перспективної, Вокзальної, Космонавта Попова, Юрія Коваленка, Василя 

Нікітіна, Некрасова, Куроп’ятникова, 8-го Березня, Олега Ольжича, 

Полтавської, Пацаєва, Волкова  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 9 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 
 

25 листопада консультант комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Тетяна Федорченко провела онлайн-консультацію для 

педагогів корекційної роботи з проблеми: «Сучасні форми роботи: ZOOM 

для вчителя-логопеда». 

Педагогів ознайомили з особливостями роботи платформи ZOOM при 

проведенні індивідуальних, групових занять та роботі з батьками.   

До заходу долучились 46 осіб. 
 

Начальник організаційного відділу   Олена РАЗУМЕНКО 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


