
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 24 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

24 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.  

Розглянуті питання: про стан погашення орендної плати за землю; про 

стан погашення іншої податкової заборгованості підприємствами-

боржниками.  

Заслухано 14 орендарів земельних ділянок, що допустили податкову 

заборгованість.  

По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

необхідні рекомендації. 
 

24 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті  питання про надання дозволів – 2. 
 

24 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів нараду з  керівниками  ринків  та   

підприємств  торгівлі  міста Кропивницького за участю директора 

Регіонального центру громадського здоров’я у Кіровоградській області – 

радника міського голови (на громадських засадах) з санітарно-гігієничних 

питань Касьяненка І.І., начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Горбовського С.В., заступника начальника 

Кропивницького міського управління Держпродспоживслужби Єсакова Ю.С., 

заступника начальника відділу превенції Кропивницького ВП ГУНП в 

Кіровоградській області Петрова О.В.  

          Розглянуто питання про порушення карантинних умов на   ринках міста 

Кропивницького та організації заходів  щодо їх усунення. 

Керівники ринків та підприємств торгівлі попереджені про можливість 

призупинення  роботи у випадку виявлення порушення умов карантину.  
 

24 червня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання комісії з питань призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій – 38 

(призначено – 37), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особа – 1 
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(призначено – 1) та пільг– 4 (призначено – 4). 
 

24 червня під головуванням голови адміністративної комісії, 

заступника голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

Артема Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 3 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 2-х осіб. 

 

24 червня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося засідання районної комісії щодо розгляду заяв про призначення 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким 

категоріям осіб при виконавчому комітеті Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради. 

Розглянуто питання та прийнято рішення про призначення особі                                 

з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, визначеною пунктом 11 частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19.10.2016 № 719 «Про питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

  24 червня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та фахівцями міської дружини проведено рейд                                   

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Космонавта Попова, Героїв України, Дворцової, 

Великої Перспективної, Архангельської, Андрія Матвієнка, Фісановича, 

Вокзальної, Академіка Корольова, Євгена Тельнова, Соборної, Короленка, 

Севастопольської, Воровського, Василя Нікітіна, Добровольського, 

Полтавської та проспекту Університетського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 15 протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


