
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  06 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

         06  серпня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань підбору та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення.   

         Розглянуто питання про затвердження списку відправлення 29 дітей 

пільгових категорій до закладу  оздоровлення за кошти обласного бюджету,                

а саме:  табору «Чайка»  (м. Гайворон, Кіровоградська область). 

 

 06 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста.  

Розглянуті та погоджені звернення щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника ООС та  сім'ї загиблого для 

встановлення пам'ятника, та  2 звернення постраждалих учасників ООС 

стосовно надання матеріальної допомоги. 
 

  06 серпня під головуванням під головуванням заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто та погоджено 68 звернень учасників ООС, звернення членів 

сім'ї загиблого учасника ООС щодо надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та  звернення членів сім'ї загиблого 

учасника ООС щодо надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника ООС. 

 

   06 серпня  під головуванням заступника голови комісії Артема 

Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 68 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 155, 156, 179, 180 та 182 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                        

у вигляді штрафу по 33 протоколах на загальну суму 29710 грн, закрито 

провадження по 28 протоколах.  4 протоколи перенаправлено за місцем 

реєстрації особи, на яку складено протокол про адміністративне 
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правопорушення. Розгляд 3-х протоколів перенесено на наступне засідання 

адміністративної комісії. 

06 серпня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 4 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з квартирного обліку; про надання ордера на жиле приміщення; про 

виключення квартири із числа службових.  

 Комісія також розглянула 7 звернень громадян з житлових питань та 

заслухала 2-х громадян з питання упорядкування ними документів на житлові 

приміщення, в яких вони мешкають.   
 

  06 серпня відбулась прес-конференція начальника відділу сім'ї та молоді 

управління молоді та спорту Людмили Дорохіної, голови МФО "Рівні 

можливості" Катерини Шамардіної та координаторки проекту "Європейська 

хартія рівності в дії" Алли Волошиної. Мова йшла про приєднання 

м.Кропивницького у березні 2019 року до Європейської Хартії рівності, яке 

передбачає реалізацію послідовних дій міською радою і громадським 

сектором. Мета - розробка дієвої програми рівності можливостей чоловіків                     

і жінок у м.Кропивницькому  через запровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування. 

 

06 серпня відбулась прес-конференція заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди. Мова йшла про 

реалізацію проектів "Громадського бюджету - 2019" у м.Кропивницькому. 

 

06 серпня відбулась прес-конференція заступника начальника 

управління соціального захисту населення Анатолія Орлова. Мова йшла про 

прийом від міських громадських організацій соціальної направленості 

програм, проектів і заходів, які можуть бути реалізовані за рахунок бюджету 

міста. 

 

                               Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 06 серпня у центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено творчу зустріч з 

письменницею, перекладачкою та журналісткою Антоніною Корінь в рамках 

проекту «Літературний портрет» з нагоди 35-річчя обласної організації 

Національної спілки письменників України. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

06 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по вул. Євгена 

Тельнова (біля ринку «Черемушки»). 

Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була частково 

призупинена.   

За порушення правил благоустрою міста спеціалістами спеціалізованої 

інспекції Міської ради міста Кропивницького складено 8 протоколів за             

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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. 

Всім торгуючим було запропоновано перейти здійснювати торгівлю на 

територію ринків міста. 

 

                Соціальна політика 

06 серпня 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 серпень 2019 року у сумі 19 867,0 тис. грн, 

яка перерахована у повному обсязі районним управлінням соціального захисту 

населення для проведення зазначених виплат, у тому числі: Подільському 

району – 6 631,2 тис. грн, Фортечному району – 13 235,8 тис. грн. 

 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу                         Ірина ШТАДЧЕНКО 
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