
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 31 серпня 2017 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

31 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії 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. 

Розглянуто питання: про присвоєння звання ,,Почесний громадянин міста 

Кропивницького”; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

29 липня 2014 року № 3263 ,,Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради" (щодо утворення відділу з питань праці 

міської ради). 

 

31 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Олександра Шамардіна  

відбулося засідання постійної комісії 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. 

Розглянуто питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

31 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.О., керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуто питання: про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

17 січня 2017 року № 759 ,,Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки”; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 985 “Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на                                          
2017-2020 роки”; про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 
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участі) міста Кропивницького в новій редакції; про внесення змін та доповнення 

до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721                             
,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                                                          
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ,,Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради"; про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради   від                          
17 січня 2017 року № 762 ,,Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”; про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від                      
17 січня 2017 року № 763 ,,Про затвердження Програми утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на                    
2017-2021 роки”; про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 31 серпня під головуванням начальника управління містобудування та 

архітектури Вадима Мездріна відбулось засідання комісії з координації заходів 

щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                                             

м. Кропивницького.  

 Комісія прийняла рішення: відхилити пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за                               

2 адресами; погодити пропозиції робочого органу щодо встановлення пріоритету 

на місця розміщення зовнішньої реклами за 6 адресами та продовження терміну 

дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 1 адресою; доопрацювати 

подані матеріали за 4 адресами. 

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

31 серпня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів   управління  

по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування населення та 

спеціалізованої інспекції Кіровоградської  міської  ради  проведено  рейдове  

відстеження   місць  несанкціонованої  торгівлі  по  вул. Преображенській (біля 

ринку “Центральний”) та вул. Пашутінській. 

 В результаті рейдового відстеження працівником 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 недопущення  “стихійної“ торгівлі на 

тротуарах, газонах та біля житлових будинків.   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.Бондаренко 


	Питання соціально-економічного стану

