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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з питань 

почесних звань та нагород.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла рішення 

рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького: 

Златопольського Федора Йосиповича, завідувача кафедри деталей машин 

та прикладної механіки Центральноукраїнського національного технічного 

університету, кандидата технічних наук, доцента з нагоди 75-річчя від дня 

народження; 

Тарасенка Анатолія Івановича, електрозварника 5-го розряду 

каменеобробного заводу товариства з обмеженою відповідальністю «Елгран» 

з нагоди 50-річчя від дня заснування публічного акціонерного товариства 

«Кіровоградграніт» 

 

 04 липня  під  головуванням  заступника голови адміністративної комісії  

–  головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного 

управління  Артема  Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. 

    Комісією було розглянуто 43 протоколи про адміністративні   

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

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у 

вигляді штрафу по 27 протоколах на загальну суму 32215 грн. Закрито 

провадження по 15 протоколах. Розгляд матеріалів по 1 протоколу перенесено 

на наступне засідання. 

 

04 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко 

відвідали загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4, комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання - «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт», комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Оберіг» з метою  контролю за  підготовкою до 

нового навчального року та надали відповідні рекомендації. 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

04 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції  та міської дружини проведене  рейдове   відстеження   

місць  несанкціонованої  торгівлі  по  вул. Преображенській, біля ринку 

“Центральний”.  

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

призупинена, спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за ст. 152  

Кодексу України про адміністративні  правопорушення.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

04 липня відбулась прес-конференція директора КВКГ ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» Валентини Давидчук. Мова йшла про стан водозабезпечення                   

м. Кропивницького. За інформацією Валентини Давидчук, вода з водогону 

«Дніпро – Кіровоград» вже почала заповнювати мережі міськводоканалу і, за 

прогнозами спеціалістів підприємства, водопостачання мікрорайонів за 

графіком можливе вже увечері. Водопостачання за графіком 

продовжуватиметься впродовж трьох наступних днів. А вже 08 липня                                 

з 7.00 вода подаватиметься у штатному режимі безперебійно. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 
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