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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        03 травня відбулась планова прес-конференція заступника міського 

голови Олександра Мосіна. На прес-конференції йшла мова про ситуацію 

навколо постанови Дніпропетровського апеляційного суду щодо скасування 

рішення Міжвідомчої комісії по облаштуванню індивідуального опалення в 

обласному центрі. 

        Олександр Мосін наголосив, що позиція міської влади повністю 

збігається з правовою. Законодавством чітко визначено, що відключатись від 

мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів можна лише окремими житловими будинками. Відокремлювати 

окремі приміщення не можна. Тому постанова, прийнята Дніпропетровським 

апеляційним судом, лише підтвердила правову позицію, встановлену 

державою. 

        Олександр Мосін також зауважив, що за дорученням міського голови 

було окреслено чітку позицію щодо питання модернізації системи 

теплопостачання, яка у Кропивницькому розбалансована на 65%. За словами 

заступника міського голови, ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

втратило споживача: при потужності у 615 гігакалорій на годину 

теплогенеруюче підприємство в опалювальний сезон використовує лише 117, 

а обладнання котелень лишается старе - 60-70 років.    

        Перед міською владою стоїть надважливе завдання — модернізувати 

систему теплопостачання міста по обох підприємствах у тому вигляді, в 

якому вона діє. 

        03 травня відбулась планова прес-конференція начальника управління 

соціальної підтримки населення Юлії Вовк та начальника відділу 

внутрішньої політики Сергія Запоражана. На прес-конференції йшла мова 

про урочисті та святкові заходи у місті Кропивницькому з нагоди 

відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ої річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

         03 травня під головуванням голови комісії депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулось засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. На 

комісії розглянуто 412 звернень громадян, погоджено надати допомогу               

399 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 11 громадянам, направлено 

на доопрацювання  звернення 2-х  громадян. 

        03 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось 

засідання комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально–культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому. 
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 Комісія вирішила: демонтувати 4 тимчасові споруди 

торговельного, побутового, соціально–культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності в м. Кропивницькому та 

відкласти розгляд питань щодо демонтажу 2-х таких споруд.  

 

          Питання соціально-економічного стану 

                                     Ситуація на споживчому ринку 

        03 травня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради  міста  Кропивницького, працівника поліції та міської дружини  

проведено рейдове  відстеження місць несанкціонованої торгівлі по вулиці 

Євгена Тельнова (біля ринків “Привокзальний” та “Черемушки”). 

В результаті проведення рейду спеціалістом спецінспекції складено                  

2 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Несанкціонована торгівля була припинена. 

 З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків. 

  

 

  

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                      А.Бондаренко 
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