
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

за 05 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 
 

05 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Володимира Зайченка 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто наступні питання: про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

м. Кропивницькому на 2017-2021 роки»;пропозиції про включення робіт 

щодо відновлення асфальтного покриття, капітального ремонту доріг та 

покрівель житлових будинків до Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки. 
 

05 липня відбулося виїзне засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

05 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини. Були розглянуті питання: про розгляд 

листа ССД Новоукраїнської РДА -1; про затвердження індивідуальних планів 

– 77; про усиновлення – 2; про недоцільність повернення дитини до раніше 

займаного приміщення - 1; про доцільність припинення соціального 

супроводу сім”ї – 1; про зміну прізвища дитині -1; про надання дозволів - 5; 

про визначення порядку участі у вихованні дитини - 1; про позбавлення 

батьківських прав - 6; про влаштування дитини до будинку дитини - 1; про 

продовження терміну перебування дитини в будинку дитини - 1; про розгляд 

листа будинку дитини -1. 

 

05 липня відбувся семінар для керівників виконавчих органів міської 

ради з питань охорони праці. В заході брали участь керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко та заступник 

начальника відділу організації державного та ринкового нагляду, надання 
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адміністративних  послуг Управління Держпраці в Кіровоградській області 

Сітнік С.Г., який розповів про законодавчі та нормативні документи з питань 

охорони праці та детально роз’яснив основні вимоги Типового положення 

про порядок  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

та Переліку робіт з підвищеною небезпекою. 

  

05 липня заступник міського голови з питань виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба  та начальник управління освіти Лариса Костенко відвідали 

комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3  імені Олени 

Журливої», спеціалізовану загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів № 14, 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра», комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання»  з метою контролю за підготовкою  до нового 

навчального року та надали відповідні рекомендації. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

05 липня  муніципальним   патрулем   у   складі  начальника  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення Горбовського С.В.,  начальника  спеціалізованої інспекції   

Максюти А.В., інспекторів спеціалізованої інспекції, представників міської 

дружини та поліції проведене  рейдове   відстеження   місць  

несанкціонованої  торгівлі рибною продукцією по  вул.Преображенській, 

біля ринку “Центральний”.  

 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

припинена, спеціалістом спецінспекції складено 1 протокол за ст.152  

Кодексу України про адміністративні  правопорушення.   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно заборони “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради       А.Бондаренко 

 

 

 

 

 


