
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 17 липня 2018 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

    

17 липня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з   питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка, та за участю 

директора департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Паливоди А.А., начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з  питань  економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Горбовського С.В., заступника начальника 

спеціалізованої інспекції Брюховецького О.Г., начальника Кропивницького  

відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Авдієнка Д.О., заступника 

начальника Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області               

Сухопара С.А. проведено  нараду з питань ліквідації несанкціонованої 

торгівлі в місті та звірки достовірності виданих карток обліку на розміщення 

об'єктів  позамагазинної та сезонної торгівлі  під час проведення рейдових 

відстежень. 

        17 липня   під головуванням   керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулось засідання громадської комісії з 

житлових питань. Розглянуто наступні проекти рішень Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького:  про взяття громадян на квартирний 

облік; про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 22 травня 2018 року № 259 “Про віднесення 

будинку до числа службових жилих приміщень”; про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 березня 

2013 року № 118 “Про надання ордера на жиле приміщення в будинку”. 

Також члени комісії розглянули заяву опікуна дитини, позбавленої 

батьківського піклування, з питання взяття підопічної на квартирний облік та 

включення її до позачергової черги.   

        17 липня відбулась планова прес-конференція начальника управління 

розвитку транспорту та зв'язку Олександра Вергуна. На прес - конференції 

йшла мова про три маршрути, якими курсуватимуть нові автобуси в 

обласному центрі, та проведення для них конкурсів відповідно до чинного 

законодавства. Олександр Вергун зазначив, що маршрути громадського 

транспорту розроблялись відповідно до правил безпеки перевезення 

пасажирів, і автобуси мають право курсувати лише тими дорогами, де 

дозволяє дорожньо-транспортна мережа. 

        17 липня відбулась планова прес-конференція керівника                               

КП «Міськсвітло» Дмитра Тотка. На прес-конференції йшла мова про 

утримання та капітальний ремонт світлоточок. За словами керівника 

підприємства, цього року КП «Міськсвітло» повинно  зробити  100 проектів. 

Виготовлено 60 проектів, які пройшли експертизу і будуть виконані. 
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        17 липня відбулась прес-конференція регіонального директора                       

ВІ "Активна громада" Інституту "Республіка" Анатолія Стояна, який 

презентував результати публічної консультації стосовно того, реконструкцію 

якого парку в обласному центрі необхідно зробити насамперед: парку 

культури та відпочинку «Ковалівський» чи  парку «Перемоги».                   

Стоян подякував керівництву міської ради за співпрацю в проведенні першої 

у місті публічної консультації та передав звернення із результатами для 

подальшого розгляду і прийняття відповідного рішення. 

        17 липня під головуванням заступника голови адміністративної                

комісії – головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах 

юридичного управління Артема Шершнюка відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. Комісією було розглянуто 65 протоколів про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст.182, 

ч.2 ст. 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 46 протоколах на 

загальну суму 45 730 грн. Закрито провадження по 19 протоколах. Розгляд 

матеріалів про адміністративне правопорушення щодо одного протоколу 

перенесено на наступне засідання.  

17 липня під головуванням голови  адміністративної комісії при  

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради                  

Віктора Закаблуковського відбулося чергове засідання комісії. Розглянуто                              

15 адміністративних справ. Накладено штрафи на 8 осіб та оголошено усні 

зауваження 7 особам. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

                   Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 17 липня у центральній бібліотеці Кіровоградської МЦБС було 

проведено Гру-подорож «У пошуках здоров'я». Гра-подорож складалась з              

4 зупинок, цікавих вікторин, презентацій.     

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

17 липня  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, працівників  поліції,   міської дружини  

та представників засобів масової інформації  проведено рейдове  відстеження  

місць несанкціонованої торгівлі по вул. Преображенській (біля ринку 

“Центральний”). 

В  результаті  проведення  рейду   спеціалістом  спецінспекції складено 

3 протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (порушення правил благоустрою міста), працівниками 
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поліції складено 2 протоколи за статтею 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 

вилучено 2 вагів.  Несанкціонована торгівля, яку здійснювали 35 торгівців,   

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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