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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 09 грудня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим, які визволені                         

з полону. 

 Розглянуто та погоджено 3 заяви щодо надання одноразової допомоги 

постраждалим учасникам АТО.  

 

 09 грудня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк, відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. 

 Розглянуто та погоджено 37 заяв учасників операції Об'єднаних сил 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги.  

 

09 грудня 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 взяття сімей під соціальний супровід – 2;                     

про припинення соціального супроводу сімей – 3; про надання дозволів – 2; 

про затвердження індивідуальних планів – 2; про влаштування малолітньої 

дитини до комунального закладу «Кіровоградський обласний  

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної  

ради» –  1;                                                     про погодження заяви 

комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста 

Кропивницького» – 1. 

 

09 грудня 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.  
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Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 4 (призначено – 4); житлових субсидій – 29     

(призначено – 21) та пільг– 6 (призначено – 6). 

 

09 грудня під головуванням голови 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 протокол про адміністративне правопорушення, 

передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

На одну особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 09 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції Кропивницької 

міської ради спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Великої Перспективної, 

Шевченка, Кропивницького, Полтавської, Вокзальної, Володимира Панченка, 

Матросова, Сергія Сєнчева, Пацаєва, Космонавта Попова, Комарова та 

провулку Глинки. 

 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             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


