
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

              03 жовтня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях  

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 03 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. На засіданні комісії 

були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуто питання: про затвердження передавальних актів; про 

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький територіальній громаді  

смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового до 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницький; про 

внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня  

2017 року № 760; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня                  

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки» (зі змінами)»; про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу; про встановлення 

вартості харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста 

Кропивницького. 
                                                                           

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 03 жовтня під головуванням голови опікунської ради, заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема 

Постолатія відбулося чергове засідання опікунської ради при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  Розглянуто 

питання щодо погодження кандидатури опікуна та надання відповідного 

подання до суду.  

03 жовтня 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 при виконавчому 

комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. Розглянуто 85 

справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної допомоги 
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малозабезпеченим сім'ям – 3 (призначено – 3),  житлової субсидії – 69 

(призначено – 39), соціальних виплат             внутрішньо переміщеним 

особам  - 12 (призначено – 12),  пільги – 1 справа                (призначено – 1).    

 

Діалог влади  з народом 

        03 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 9 заявників з питань виділення земельних ділянок під 

гараж і житлові будинки та анулювання паспорту прив"язки тимчасової 

споруди. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        03 жовтня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

презентація виставки «Акварельна Україна: Одеса – Кропивницький».                       

На виставці представлені роботи відомих одеських митців, заслужених 

художників України Анатолія та Галини Кравченків. Відкрив виставку 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін. Посадовець подякував авторам за прекрасну творчість та 

вручив  пам’ятні подарунки і квіти від міської влади. На виставці було 

представлено майже 50 картин, написаних з 2003 по 2019 рік. Подружжя 

художників працюють в техніці акварелі, живопису, монументального 

живопису і книжкової графіки. Улюблені жанри – пейзаж і натюрморт.  

 Виставка підготовлена у співпраці з Одеською обласною організацією 

Національної спілки художників України за ініціативи та сприяння власника 

галереї «Єлисаветград» Миколи Цуканова. 

 «Акварельна Україна: Одеса – Кропивницький» презентується в рамках 

музейного мистецького проекту до Дня художника «В майстерні 

художника», який має на меті популяризацію творчості українських митців і 

передбачає влаштування персональних виставок та видання каталогів з 

інтерв’ю - роздумами художників про мистецтво та життя, репродукціями 

творів, які яскраво відображають їхні творчі пошуки. 

  03 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені змагання з армліфтитнгу «Сила та здоров’я» (ДЮК «Моноліт») та 

з хортингу «Швидкісна тактична стрільба» (ДЮК «Промінь»). 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

03 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» та за 

скаргами мешканців вулиць Короленка та Добровольського щодо ліквідації 

несанкціонованої торгівлі проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів 

управління  торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 
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спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького, міського 

управління Держпродспоживслужби, працівників поліції  та міської 

дружини.    

 Під час проведення рейдового відстеження по вул. Короленка (біля  

магазину «АТБ») ліквідована торгівля свіжим м`ясом, плодоовочевою 

продукцією та панчішно - шкарпетковими виробами; по вул. 

Добровольського торгівля плодоовочевою продукцією частково 

призупинена.  Спеціалістом спецінспекції  складено 1 протокол на торговця 

свіжою рибою за статтею                 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (порушення правил благоустрою міста).   

Торговці свіжою рибою та оптикою перейшли здійснювати торгівлю на 

територію ринку “Новомиколаївські торгові ряди”. 

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 торгувати на територію ринків.  

  

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                         Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Разуменко 22 27 90 

 


