
       ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                        за 07 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської  міської  ради 
сьомого скликання 

 
07 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів. 

На засіданні комісії були присутні секретар міської ради Табалов А.О., 

начальник управління розвитку транспорту та зв'язку  міської ради                            

Вергун О.С., представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 року; підтримано електронну 

петицію від 01.03.2017 щодо скасування підвищення вартості проїзду у 

міському громадському транспорті. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
  07  березня   під   головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

    Комісією розглянуто 41 протокол про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152,  ч. 2 ст. 156,  ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 179,  ч. 1 ст. 154,                                        

ч. 2 ст. 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 9 протоколах на 

загальну суму 6511 грн. Закрито провадження по 30 протоколах. Розгляд  

матеріалів по 2-х протоколах перенесено   на наступне засідання. 

07  березня  міський голова Андрій Райкович й секретар міської ради 

Андрій Табалов привітали трудовий колектив міської ради зі святом весни – 

днем 8 Березня. А святковий настрій в залі створили Ярослав Стас і   гурт                         

“Garage Band”. 

07 березня у відділі сім’ї та молоді відбулась нарада з керівниками 

гуртків та секцій дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто 

питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; про  організацію та 

проведення змагань із настільного тенісу серед вихованців дитячо-юнацьких 

клубів у рамках міської спартакіади «Юність»; про контроль за відвідуванням 

і наповнюваністю гуртків та секцій, в тому числі госпрозрахункових. 
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Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 березня у дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи до Міжнародного жіночого дня: ДЮК «Зоряний» - майстер-клас з 

виготовлення виробів із бісеру «Квіти для мами»; ДЮК «Скіф» - майстер-клас 

з виготовлення листівок; ДЮК «Гермес» - святкову програму «Нумо, 

дівчата!», ДЮК «КМТ» - конкурс краси «Дівчина весна» до Міжнародного 

жіночого дня. 

 

Питання соціально-економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

 

07 березня   муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини   проведене рейдове  відстеження  місць  несанкціонованої  торгівлі   

квітами  на  розі   вулиць Преображенської та Великої Перспективної.  

На  час проведення  рейдового  відстеження  торгівля частково 

призупинена.     

 

                Соціальна політика 

 

07 березня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного  розладу за березень 2017 року у сумі 19 170,1 тис. грн, яка 

перерахована у повному обсязі районним у місті управлінням соціального 

захисту населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: 

Подільському району – 6 828,9 тис. грн, Фортечному району –                                   

12 341,2 тис. грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 

 

 

 


