
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  03 липня 2019 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

03 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії 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: про розповсюдження та використання полімерних 

виробів та тари; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 липня під головуванням 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 доцільність усиновлення – 1; про доцільність 

взяття сім'ї під соціальний супровід – 1; про реєстрацію кандидатів                                    

в усиновлювачі –1; про встановлення опіки над малолітніми дітьми – 1;                                         

про доцільність поповнення дитячого будинку сімейного типу Д** - 1;                        

про влаштування дитини до будинку дитини – 1. 

 

03 липня міський голова Андрій Райкович проінспектував хід 

будівництва об’єкта “Арка” по вулиці Ельворті. На об’єкті тривають активні 

роботи: будівельники бетонують портали та укріплюють підпорну стіну, яку 

потім облицюють спеціальним шлакоблоком. 

 

03 липня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулось засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій та пільг.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 4 (призначено - 4); житлових субсидій – 46 (призначено 

-  44)  та пільг – 2 (призначено - 2). 
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03 липня за участю голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка  відбувся семінар голів квартальних 

комітетів Подільського району. 

Розглянуті питання: про забезпечення окремих категорій населення 

технічними засобами реабілітації та санаторно-курортними путівками;                         

про проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності 

покосу трави та бур’янів на прилеглих територіях та недопущення 

розповсюдження шкідливих рослин (амброзії тощо); про співпрацю                                

ТОВ «Екостайл» з головами квартальних комітетів; про соціальний захист 

ветеранів. 

 

Діалог влади з народом 

 

 03 липня секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом громадян 

з особистих питань. На прийом звернулися 6 заявників з питань: ремонту 

будинку, капітального ремонту ліфта у будинку 23, корп.1 по                                                          

просп. Університетському та оренди земельних ділянок. 

 

 Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

03 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейдове відстеження за участю начальника управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Горбовського С.В. по вул. Преображенській,  

біля ринку «Центральний». 

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була частково 

призупинена.   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та 

попереджено про адміністративну відповідальність за торгівлю  у 

невстановлених місцях. Всім торгуючим було запропоновано перейти 

здійснювати торгівлю на територію ринків міста. 

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  03 липня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                            

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Єгорова, Кропивницького, 

Гоголя, Полтавської, Лавандової, Соборної, Світлогорської, Криничуватої, 

Менделєєва, Бєляєва, Сергія Гришина, Павлова, Космонавта Попова та 

провулків Степового, Аджамського, Північного та Перекопського. 
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 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 3 попередження щодо усунення недоліків 

санітарного стану.   
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
 

 


