
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                    08 квітня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

08 квітня під головуванням голови заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання  спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове 

звільнення засуджених стосовно 3-х осіб; про заміну невідбутої частини 

строку покарання більш м’яким стосовно 2-х осіб. 

 

                                Події суспільно-політичного життя 

           Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

08 квітня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮКи «Чайка» та «Гермес» – спортивні змагання на майданчику                                   

з нагоди Всесвітнього дня здоров’я; ДЮК «Скіф» – година спілкування 

«Вмій себе захистити»; ДЮК «Ровесник» – година спілкування «Здоров’я – 

це твоє багатство» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

08 квітня 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  та  міської  

дружини  проведено рейдове  відстеження  місць несанкціонованої торгівлі  

по                          вул. Євгена Тельнова (біля ринку “Черемушки”) щодо 

припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами.  

 Під час проведення рейдового відстеження несанкціоновану торгівлю    

було частково ліквідовано.   

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом  спецінспекції 

складено 4 протоколи  за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.    

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 
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будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків. 

                Соціальна політика 

 

08 квітня до бюджету м. Кропивницького надійшла субвенція                                        

з державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам                   

з дитинства та дітям-інвалідам за квітень 2019 року у сумі 18 069,0 тис. грн, 

яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального 

захисту населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: 

Подільському району – 6 033,6 тис. грн, Фортечному району – 12 035,4 тис. 

грн. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      

А.БОНДАРЕНКО 

 


