
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                   26 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

26 вересня 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 2 звернення. Відмовлено 2 постраждалим учасникам 

АТО/ООС стосовно надання матеріальної допомоги. 

 

26 вересня 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 48 звернень учасників ООС та 2 звернення 

членів сім'ї загиблого учасника ООС щодо надання щомісячної матеріальної 

допомоги дитині загиблого учасника ООС. 
 

26 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з призначення іменних стипендій міського голови. 

Вирішено: рекомендувати для призначення стипендії міського голови            

6-х осіб. 

 

26 вересня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання 

конкурсного комітету з визначення перевізника на міських автобусних 

маршрутах загального користування міста Кропивницького. 

Участь у конкурсі брали 2 підприємства-перевізника: ПП «Автобаз 

Кіровоград», яке подало документи на маршрути № 103 «вул. Генерала 

Кульчицького - вул. Кільцева» та № 118 «Велика Балка - Центральний 

ринок» та  ФОП «Кобченко В. В.», який подав документи на маршрути № 6  

«вул. Героїв України - сел. Молодіжне» та № 17 «вул. Габдрахманова -                     

центр - вул. Габдрахманова». Всі маршрути працюють в режимі руху 

«маршрутне таксі».  

Рішенням конкурсного комітету вищезазначені підприємства-

перевізники було допущено до конкурсу та визнано переможцями на 

відповідних маршрутах терміном на 5 років. 
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26 вересня 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.  

Розглянуті 87 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати 

допомогу 68 громадянам, відмовлено в надані допомоги 11 громадянам, 

направлено на доопрацювання 8 звернень громадян. 
 

26 вересня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів розширену робочу нараду з питання 

розробки проекту реконструкції набережної р. Інгул за участю головного 

архітектора проекту Володимира Рака, керівників виконавчих органів міської 

ради та представників підприємств, які обслуговують на даній території 

інженерні мережі. 
 

26 вересня під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка 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 при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.  

 Розглянуто 69 справ, зокрема щодо призначення: державної           

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),               

житлової субсидії – 44 (призначено – 29), соціальних виплат внутрішньо  

переміщеним  особам - 16 (призначено – 15),  пільги – 8 (призначено – 8). 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
26 вересня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи: ДЮК «Моноліт» - змагання з армліфтингу «Сила та 

здоров’я»; ДЮК «Ровесник» - екскурс в історію «Трагедія Бабиного Яру».                              
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

26 вересня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» та за 

скаргами мешканців вулиць Короленка та Добровольського проведено рейд - 

відстеження щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі. 

 Під час рейду по вул. Короленка (біля  магазину «АТБ») була зупинена 

торгівля свіжим м`ясом, кров`яною ковбасою та панчішно-шкарпетними 

виробами, по вул. Добровольського була частково призупинена торгівля 
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плодоовочевою продукцією. Спеціалістами спецінспекції  складено                                       

7 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, працівниками поліції складено протокол за торгівлю 

м`ясом «з рук» у невстановленому місці за статтею 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та вилучено ваги.  

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.  
  

Освіта 
 

26 вересня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 35 

«Світлячок» спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького Оксана Борщенко 

провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.   
Розглянуті питання: про мережу груп закладів дошкільної освіти на 

2019/2020 навчальний рік; про заходи у зв»язку з розповсюдженням 

шкідливого програмного забезпечення; про підготовку закладів до роботи                       

в осінньо-зимовий період. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 


