
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  15 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 серпня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулось засідання виконавчого комітету Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради.  

 Розглянуто та прийнято рішення: про погодження проекту рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого скликання                   

«Про звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2019 року»; 

про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про внесення змін             

до рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради сьомого 

скликання від 26 грудня 2018 року № 139 «Про районний у місті бюджет                     

на 2019 рік»; про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб;                     

про погодження кандидатури опікуна. 

 

Діалог влади з народом 

 

15 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся  заявник з питання укладання договору пайової участі. 

 

                               Події суспільно-політичного життя 

          Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

             15 серпня у приміщенні міської ради відбулось урочисте вручення 

трудових книжок учнівській та студентській молоді, яка працювала на 

сезонних  громадських   роботах   у  вільний  від  навчання  час. 

Міський голова Андрій Райкович,  секретар міської ради Андрій 

Табалов  та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів                    ради Наталія Дзюба привітали  молодь зі здобуттям 

першого трудового досвіду, вручили трудові книжки та пам’ятні сувеніри від 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

15 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено  рейд-відстеження  по вул. Полтавській (біля ринку 

«Полтавський» та магазину «АТБ») щодо припинення несанкціонованої 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.   
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Під час рейду несанкціонована торгівля продовольчими товарами 

частково призупинена.   

За порушення правил благоустрою міста спеціалістом спеціалізованої 

інспекції Міської ради міста Кропивницького складено 3 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, біля житлових 

будинків та вручено листівку-попередження про адміністративну 

відповідальність за торгівлю «з рук», також було розповсюджено флаєр 

«Обережно! Стихійна торгівля!». 

Освіта 

 

15 серпня під головуванням начальника управління освіти Лариси 

Костенко відбулося перше засідання комісії по проведенню конкурсного 

відбору на заміщення вакантних посад фахівців комунальних установ 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста Кропивницького, 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста Кропивницького. 

 

 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу                         Ірина ШТАДЧЕНКО 

 

 
 


