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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

04  квітня   третє засідання восьмої сесії міської ради не відбулося через 

відсутність кворуму. На сесію не з»явилися депутати фракцій “Батьківщина”, 

“Свобода”, “Самопоміч”, РПЛ, “УКРОП”. 

Міський голова оголосив перерву, а про дату і час початку чергового 

засідання сесії буде повідомлено додатково.  
 

04  квітня   під   головуванням    заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Олександра Грабенка відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради. 

Розглянуто 27 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 182 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 

12 протоколах на загальну суму 10285 грн. Закрито провадження по                                 

13 протоколах. Розгляд  матеріалів по 2-х протоколах перенесено на наступне 

засідання. 
 

04 квітня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з 

житлових питань. 

 Розглянуто 5 проектів рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття з 

квартирного обліку; про включення К*** до пільгової черги для одержання 

кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького; про віднесення квартири до числа службових; 

про надання ордерів на жилі приміщення. 

 Комісія також розглянула шість звернень громадян з житлових питань та 

інші питання. 

04 квітня виповнися рік, як повноваження у сфері реєстрації місця 

проживання особи передано органам місцевого самоврядування і створено 

відповідний виконавчий орган - відділ реєстрації місця проживання особи із 

чисельністю 15 штатних одиниць. Про результати роботи підрозділу та плани 

на поточний рік розповіла на  прес-конференції начальник відділу Катерина 

Струк. 

04 квітня начальник відділу фізичної культури та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про участь у місячнику з благоустрою міста; про 
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підготовку до проведення чемпіонату України з велоспорту в                                                

м. Кропивницькому; про здійснення контролю за проведенням процедур 

закупівель через систему «ProZorro»; про участь представників спортивних 

шкіл у спортивних заходах, які проводяться на території міста та інші. 
 

04 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 заходів до Великодніх свят; про  контроль за відвідуванням і 

наповнюваністю гуртків та секцій; про прибирання та благоустрій територій. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політична акція протестного характеру 

 

04 квітня о 09.30 біля приміщення Кіровоградської міської ради 

Кіровоградська міська організація політичної партії “Нова держава” 

організувала акцію протесту проти підвищення тарифів на житлово-

комунальні послуги. Кількість учасників — до 40 осіб.  

Захід проводився під прапорами політичної партії “Нова держава”, 

червоними прапорами з надписом “Наша мета — соціалізм” та лозунгами: 

“Жить по-новому! Продай почку — заплати за комуналку!”, “Народ втомився 

жити по-новому!”. 

Перед присутніми виступили представник міської організації політичної 

партії “Нова держава” Ю. Грачов та інші активісти партії. 

Учасники акції прийняли резолюцію мітингу, в якій вимагають 

скасувати рішення про встановлення нових тарифів на утримання будинків, 

провести незалежну експертизу та обрахувати реальні тарифи, встановити 

мораторій на підвищення тарифів. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

 04 березня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській, біля 

ринку «Центральний». З громадянами, які здійснювали торгівлю в 

неустановленому місці, було проведено   роз`яснювальну   роботу щодо 

адміністративної відповідальності (ст. 152, 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення) та запропоновано їм перейти на територію 

ринку.  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                А.Бондаренко 


