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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 09 липня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                      

26 питань, серед яких: про організацію робіт щодо створення пунктів видачі 

засобів індивідуального захисту органів дихання, радіаційного та хімічного 

захисту непрацюючому населенню міста Кропивницького; про затвердження 

нового складу міської комісії сприяння дотриманню законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації; про внесення змін та доповнень                        

до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від          

28 березня 2019 року № 165 “Про надання грошової допомоги у зв'язку з                        

33-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за 

депутатськими зверненнями; про надання фінансової підтримки міським 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості; про надання квартир. 

 

09 липня  відбулись  прес-конференції заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди, помічника 

міського голови Андрія Лейбенка, заступника начальника управління молоді 

та спорту Катерини Черкасської та директора КЗ «Інклюзивно-ресурсний 

центр № 1» управління освіти Міської ради міста Кропивницького Олени 

Дорошенко. 

Мова йшла про підсумки засідання координаційної ради з питань 

громадського бюджету міста Кропивницького, на якому розглядалися питання 

щодо допуску проектів, поданих у рамках конкурсу “Громадський бюджет — 

2020”; про виготовлення символічного ключа до 265-ї річниці заснування 

міста; про результати 5-го ювілейного сезону інклюзивного літнього табору 

для дітей з особливими потребами. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 09 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд-відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами по вул. Преображенській (біля 

ринку «Центральний»).   
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 За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції 

складено 1 протокол  за статтею 152  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.   

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була призупинена.   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі  

продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків. 

  
   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                      А.БОНДАРЕНКО 
 

 


