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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

09 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Члени комісії розглянули та підтримали електронну петицію щодо 

перейменування Кіровоградської міської ради. 
 

09 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 керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

 Розглянуті питання: звернення Ради голів ОСББ до депутатів 

Кіровоградської міської ради; про регулювання земельних відносин. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

09 серпня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання комісії з питань захисту прав 

дитини. Розглянуті питання: про встановлення опіки -1; про продовження дії 

висновку – 1; про надання дозволу - 1. 

 

09 серпня секретар міської ради Андрій Табалов відвідав об»єкти, на 

яких ведуться будівельно-ремонтні роботи. Він оглянув житловий будинок по 

вулиці Генерала Жадова, де вже  зведено п’ять поверхів, та перевірив хід 

капітального ремонту спортивної зали у ЗОШ № 30 та актової зали у                            

НВО № 6.  

 

09 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії з 
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питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових субсидій та 

пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій - 34 

(призначено – 34); державної соціальної допомоги малозабезпеченим                         

сім’ям - 2 (призначено - 2); соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам – 9 (призначено – 3). 
 

09 серпня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради.  

Розглянуто 18 справ, що стосуються порушення ст. 152 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста. 

На 7-х осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу, 9 справ закрито та 2 справи 

повернуто на доопрацювання у спеціалізовану інспекцію Кіровоградської 

міської ради.  

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

09 серпня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради проведено рейдове 

відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вулицях Кільцевій та Бєляєва. 

В результаті рейдових відстежень призупинена торгівля молочною 

продукцією по вул. Бєляєва.  

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

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

тротуарах міста, газонах, біля житлових будинків та небезпеки продажу 

молочної та м'ясної продукції у період спеки. 
 

Житлово-комунальна сфера 
 

09 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, працівниками міської дружини та ТОВ “Еко-Стайл” проведено 

рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Братиславської, Михайлівської, Тараса Карпи, 

Тернопільської, Озерної Балки, Бєляєва, Комарова, Інгульської, 

Габдрахманова, Верхньої Пермської, Садової, Генерала Шумілова та 

проспекту Університетського. 

 За виявлені порушення Правил благоустрою міста складено                                

6 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                  

14 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 

 

Т.в.о. начальника організаційного відділу                    І.Штадченко 


