
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 18 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

  18 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду за участі представників 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області, Лабораторного 

центру МОЗ України в Кіровоградській області та керівників виконавчих 

органів міської ради міста Кропивницького і Соколівської об»єднаної 

територіальної громади.  

Розглянуто питання про діяльність  ВАТ «Кіровоградський кар’єр»,                      

яке перебуває в стадії припинення, щодо видобутку корисних копалин                             

на  території міста Кропивницького. 

 За підсумками наради керівникам виконавчих органів міської ради 

надані відповідні доручення. 

 

18 червня 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 42 справи, зокрема щодо призначення: державної 

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

субсидії – 23 (призначено – 20), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним особам – 18 (призначено – 18). 
 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 
18 червня з 15.00 до 15.30 на площі Героїв Майдану Кропивницький 

обласний штаб руху опору капітуляції проводив акцію “Ні політичним 

репресіям!” з вимогою припинити політичні переслідування в Україні.  

 В руках учасники заходу тримали плакат з надписом “Ні політичним 

репресіям!”, портрет із зображенням Андрія Антоненка, прапори із 

символікою громадських організацій. 

В акції брали участь представники громадських організацій “Спілка 

офіцерів України”, “Просвіта” ім. Тараса Шевченка», голова Громадської 

ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Л.Лузан. 

Орієнтовна кількість учасників — 20 осіб. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

18 червня муніципальним патрулем проведено рейдове відстеження 

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

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

несанкціонованої торгівлі. 

Торгівлю в неустановленому місці здійснювали 20 осіб. Спеціалістом 

управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту                

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій з метою вирішення 

питання переведення торгуючих на територію ринку було залучено 

адміністрацію ринку «Черемушки» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» та 

представників охорони ринку. 

Під час рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького складено протокол за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (порушення правил благоустрою територій 

міст та інших населених пунктів). З торгуючими проведена роз`яснювальна 

робота стосовно дотримання правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами та з питань захисту прав споживачів (якість харчової продукції). 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


