
 

 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       за 12 січня 2017 року 

м. Кропивницький          

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

12 січня під головуванням голови комісії, депутата Кіровоградської 

міської ради Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. 

Розглянуто 192 звернення громадян. Погоджено надати допомогу                                     

191 громадянину, відправлено на доопрацювання 1 заяву. 

12 січня відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради. Розглянуто                                

24 адміністративних справи, по яких винесено наступні рішення: накладено 

штрафи –  на 12 осіб; оголошено усні зауваження – 12 особам; залишено без 

розгляду – 3 справи. 

Діалог влади з народом 

 

12 січня міський голова Андрій Райкович провів прийом громадян з 

особистих питань. На прийом звернулись 12 заявників з питань: приватизації 

земельної ділянки, відновлення водопостачання з Лелеківського водозабору, 

виділення кімнати для роботи ОСББ, ремонту під”їзду, усунення недоліків 

після ремонту будинку, ліквідації сміттєзвалища у мікрорайоні Балашівка. 

 

                     Події суспільно-політичного життя 
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

12 січня у комунальному закладі «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради вихованцями дитячо-

юнацького клубу «Зоряний» відділу сім’ї та молоді проведено майстер-клас з 

бісероплетіння в рамках акції «Діти допомагають дітям». 

 

12 січня у дитячо-юнацькому клубі «Чайка» відділу сім’ї та молоді 

проведено виховну годину «Забавки та жарти - за крок до біди». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Підприємництво 

 12 січня в рамках роботи міського «Діалог-центру» відбувся семінар для 

юридичних та фізичних  осіб, на якому були розглянуті питання щодо змін до 

Податкового кодексу України, застосування норм про збір та облік єдиного 



 

 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення змін 

до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання 

декларації акцизного податку.  

 В семінарі брали участь: начальник управління економіки 

Кіровоградської міської ради Андрій Паливода, начальник відділу 

адміністрування податків із самозайнятих осіб Кіровоградської                                      

ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області Вікторія 

Шаповал, начальник відділу контролю за обігом і оподаткуванням 

підакцизних товарів Кіровоградської ОДПІ Головного управління                                 

ДФС у Кіровоградській області Олександр Кодашов. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А. Бондаренко 
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