
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 11 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 червня під головуванням заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів.  

Розглянуто  питання про  стан погашення  орендної  плати  за  землю.   
Заслухано 20 орендарів земельних ділянок, що допустили податкову 

заборгованість. По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та 

надані необхідні рекомендації. 

 

 11 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось  засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва. 
Розглянуто питання про інвестиційний проєкт «Підвищення якості 

надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню у Кіровоградській 

області» ПП ПВФ «Ацинус». 
  

11 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів виїзну робочу нараду щодо 

реконструкції ділянки вулиці Полтавської, від провулку Об’їзного до вулиці 
Васнєцова.  

Оскільки по вулиці Полтавській розміщено багато інженерних 

комунікацій (електромережі, труби водопостачання і водовідведення, 
газопроводи, мережі теплового господарства, лінії зв’язку), то на нараду були 

запрошені представники підприємств, які обслуговують інженерні мережі                    

у цьому мікрорайоні, щоб вони мали змогу візуально оцінити хід виконання 

всіх робіт та оперативно надати підрядному підприємству – ТОВ «Кронос-
лідер» допомогу у складанні ефективного плану їх виконання. 
 

11 червня т.в.о. директора департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій – начальника управління економіки Сергій 

Горбовський провів нараду із суб`єктами господарювання, які виявили 

бажання брати участь у сезонній торгівлі прохолоджувальними напоями на 
території м. Кропивницького.  

До відома учасників наради доведена інформація щодо правил 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами, виконання рішення виконавчого 

комітету міської ради від 17.04.2012 р. № 290 «Про визначення місць для 
здійснення сезонної торгівлі в місті Кіровограді», рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 11.06.2019 р. № 2568 «Про затвердження Положення про 

порядок розміщення та перебування сезонних об`єктів торгівлі на об`єктах 
благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів                 

на території міста Кропивницького». 
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   11 червня під головуванням голови Фортечної районної                                                    

у м. 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 43 справи, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 5 (призначено – 5),  житлової субсидії – 
28 (призначено – 19), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 

8 (призначено – 8),  пільги – 2  (призначено – 2). 
 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 
 

11 червня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького                                  

(2020-2022 роки). 
У засіданні брали участь: начальник відділу з питань внутрішньої 

політики О.Горбенко, голова Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького Л.Лузан та представники інститутів 
громадянського суспільства.  

Розглянуті питання: про організацію прийому документів від 

інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах;                       

про затвердження повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів; про підготовку проєкту Положення про громадську раду та інші 

організаційні питання. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
            

         11 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

території по вул. Євгена Тельнова (біля АС–2, ринку «Черемушки»                                

ПП «Кіровоград–Буд–Дизайн», магазину «Супутник») щодо  припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 
дотримання суб`єктами господарювання правил торгівлі. 

На момент проведення рейду торгівлю здійснювали 20 осіб. В зв`язку                     

з тим, що торгуючі вели себе агресивно, було викликано наряд патрульної 
поліції. Торгуючих переведено здійснювати торгівлю на територію ринку 

«Черемушки».  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


