
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 16 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 червня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях:      

забезпечення комунального порядку в місті; продовження робіт з 

впровадження програми «Світле місто»; забезпечення контролю за 

виконанням робіт з ремонту дорожнього покриття по вулицях Романа 

Шухевича, Полтавській та Братиславській; організації руху транспорту                       

по вулицях міста, в т.ч. великовагового; посилення інформаційно-

роз»яснювальної та претензійної роботи серед населення щодо необхідності 

проведення своєчасних розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги, 

в першу чергу  за спожите тепло, з метою забезпечення належної  підготовки 

до осінньо-зимового періоду 2020-2021 року; аналізу ефективності 

використання земельних ділянок, переданих в оренду; забезпечення 

виконання робіт на об»єктах «Громадського бюджету»; забезпечення 

системної розробки проєктів розвитку інфраструктури міста та участі                              

у програмах державного фінансування; дотримання карантинних заходів                     

та інших. 

 

 16 червня під головуванням заступника голови адміністративної 

комісії, начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 51 протокол про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                       

по 36 протоколах на загальну суму 46920 грн. Закрито провадження                                

по 11 протоколах. Розгляд 4-х протоколів перенесено на наступне засідання 

адміністративної комісії. 

 

16 червня під головуванням в.о. директора департаменту – начальника 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Тетяни Ломової відбулося перше засідання організаційного 

комітету з проведення конкурсу на звання «Кращий роботодавець року» (далі 

– оргкомітет). 
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Члени оргкомітету були ознайомлені з положенням про конкурс, 

організатором якого виступив департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. 

За умовами конкурсу, претендентам необхідно до 01 серпня 2020 року 

подати до оргкомітету заявку на участь у друкованій формі за підсумками 

попереднього року та всю необхідну інформацію, яка носить відкритий 

характер і не містить комерційної таємниці. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

16 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

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

ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн», на тротуарі вздовж дороги) щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі 

Торгівлю в неустановленому місці здійснювали 40 осіб. В ході рейду 

торгівля була призупинена.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


