
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за 06 липня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 

 

06 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Миколи Гамальчука 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: про найменування провулків; про внесення змін 

до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року                                                    

№ 3918, 3919, 3920 (,,Про затвердження програми ,,Молодь Кіровограда” на 

2015-2017 роки”, ,,Про затвердження Міської програми підтримки сімей 

на 2015-2017 роки”, ,,Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015-2017 роки”); про затвердження акта приймання-

передачі майна з балансу пологового будинку № 2 ім. ,,Святої Анни” на баланс 

пологового будинку № 1; про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста; про звільнення окремих категорій осіб, від оплати 

вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького; про електронну петицію від 29.06.2017 щодо встановлення 

малої архітектурної форми, негласному символу міста собаці Каштану.  
 

Діалог влади з народом 

 

06 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 17 заявників з питань: якості надання житлово-

комунальних послуг, благоустрою кладовищ, підключення газо- та 

електропостачання до будинків, надання дозволу на відключення від 

централізованого опалення та встановлення автономного опалення. 

 

                 Питання соціально-економічного стану 

          Ситуація на споживчому ринку 

 

06 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. Космонавта Попова (біля ринку 

“Престиж” та біля поліклініки № 5), вул. Пацаєва.   
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 На  час проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля      

призупинена, спеціалістом спецінспекції складено 3 протоколи                                              

за ст. 152  Кодексу України про адміністративні  правопорушення та вручено 

10 попереджень щодо заборони торгівлі у невстановленому місці.   

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

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

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.   
 

                    Соціальна політика 

 

06 липня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція з 

державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам за липень 2017 року у сумі 17 735,9 тис. грн, яка 

перерахована у повному обсязі для проведення зазначених виплат 

управлінням соціального захисту населення районних у місті рад, а саме: 

Подільського району – 6161,3 тис. грн, Фортечного району – 11574,6 тис. грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 

 


	Питання соціально-економічного стану

