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м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        25 липня під головуванням голови комісії депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького. На комісії розглянуто 37 звернень депутатів міської ради. 

Погоджено надати допомогу 21 мешканцю, відмовлено в надані допомоги 1 

мешканцю, направлено на доопрацювання 15 заяв. 

        25 липня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної 

районної у  м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося 

засідання районної комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання 

пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. Розглянуто 67 справ, зокрема щодо 

призначення: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 2 

(призначено – 2), житлової субсидії – 49 (призначено – 43), соціальних виплат             

внутрішньо переміщеним особам - 14 (призначено – 14), пільги – 2 справи                

(призначено – 2). 

  

Події суспільно-політичного життя 

До свят 

25 липня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

урочисті заходи з нагоди святкування Дня працівників торгівлі. 

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Олександр Мосін та Андрій Паливода, т.в.о. директора департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – заступник начальника 

управління економіки - начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Тетяна Ломова привітали присутніх 

працівників та керівників підприємств торгівлі та ресторанного господарства 

міста зі святом, та вручили 50-ти кращим з них грамоти і подяки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, Міської ради міста 

Кропивницького та департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького. Для присутніх пролунали 

вітання від вихованців дитячого дошкільного закладу «Оленка». 

 

Ситуація на споживчому ринку 

        25 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління торгівлі та 



2 

 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції, міського 

управління Держпродспоживслужби та міської дружини по вул. Соборній біля 

ринку «Колгоспний» з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами.    

Під час проведення рейдового відстеження ліквідовано несанкціоновану 

торгівлю плодоовочевою продукцією та постільною білизною. За порушення 

правил благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено 2 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 будинків та 

запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію ринків. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                            Альвіна БОНДАРЕНКО 
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