
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 02 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

 сьомого скликання 
 

02 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради  з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні депутати міської ради, керівники виконавчих 

органів міської ради, представники засобів масової інформації та громади 

міста. 

Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

02 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

На засіданні були присутні: депутат міської ради Маламен Г.С., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

Розглянуті питання про внесення змін до деяких рішень міської ради у 

зв'язку зі зміною географічних назв та електронні петиції від 26.07.2017 про 

прийняття Кіровоградською міською радою сьомого скликання нової редакції 

Статуту міста Кропивницький та Положення про місцеві ініціативи. За 

результатами голосування петиції не підтримані. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання: про надання дозволів - 3; 

про позбавлення батьківських прав – 2. 

02 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба та заступник начальника управління освіти Євген 

Серопян відвідали комунальні заклади «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр» та 
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«Навчально-виховне об’єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа                              

І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний навчальний заклад», дошкільні навчальні 

заклади (ясла-садок) № 14, 61, 63 з метою контролю за підготовкою до нового 

навчального року та надали відповідні рекомендації. 

 

02 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у                    

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з 

питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та 

пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 10 (призначено - 8); житлових субсидій – 19       

(призначено - 19). 

 

02 серпня відбувся семінар для  голів квартальних комітетів 

Подільського району. Розглянуто питання: про забезпечення окремих 

категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;  про 

соціально - психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції; 

про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів 

Подільського району міста Кропивницького. 

 

02 серпня відбулося засідання районної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії 

населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

Розглянуто 97 справ щодо призначення: державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям – 2, пільги – 4 , житлової субсидії – 58                         

(відмовлено - 1), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 33 

(відмовлено – 8). 

 

Події суспільно-політичного життя  
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02 серпня   перший заступник голови Кіровоградської 

облдержадміністрації Сергій Коваленко, голова обласної ради Олександр 

Чорноіваненко та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін і Наталія Дзюба привітали у приміщенні міської 

ради 4-х кропивницьких спортсменів – призерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських 

ігор, які проходили з 18 по 30 липня 2017 року в  м. Самсун (Туреччина). 

Керівники області і міста вручили переможцям ХХІІІ літніх 

Дефлімпійських ігор та їх тренерам сертифікати на отримання грошової 

винагороди від обласної державної адміністрації та Кіровоградської міської 

ради.  
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

02 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради та міської дружини 

проведене рейдове відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вулицях 

Кримській та Добровольського.  

В результаті рейдового відстеження по вул. Кримській спеціалістом 

спецінспекції складено 2 протоколи, по вул. Добровольського - 4 протоколи за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля 

бахчовими культурами та овочами).  

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

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

тротуарах міста, газонах та біля житлових будинків.  

 

Житлово-комунальна сфера 

 

02 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було 

здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Волкова, Юрія Коваленка, 

Генерала Жадова, Космонавта Попова, Болгарської, Дворцової, 

Куроп’ятникова, Кримської, Хабаровської, Гоголя, Преображенської, 

Добровольського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

5 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

11 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                    О.Разуменко 
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