
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

за 02 липня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

                          Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        02 липня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося 

чергове засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького (2020-2022 рр.). 

Розглянуто матеріали, направлені інститутами громадянського 

суспільства (далі – ІГС) щодо кандидатів, делегованих для участі в 

установчих зборах Громадської ради. 

Прийом документів здійснювався з 12 по 30 червня 2020 року. До 

міської ради надійшло 42 заяви від ІГС. Ініціативна група здійснює перевірку 

направлених документів. Наступне засідання ініціативної групи призначено 

на 16 липня 2020 року. 

 

02 липня під головуванням голови комісії, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося 

засідання спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про умовно-дострокове 

звільнення 3-х засуджених (ВК№6); про умовно-дострокове звільнення               

засудженого (СІЗО); розгляд листа ДУ “Центр Пробації” про звільнення 

засудженого. 

 

         02 липня під головуванням голови комісії, 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 53 справи, 

зокрема щодо призначення:  житлової субсидії – 51 (призначено – 43), 

соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 2 (призначено – 2).  

  

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

        02 липня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради (далі - 
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управління), спеціалізованої інспекції міської ради, відділу з питань праці 

міської ради, Кропивницького міського Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та представника 

правоохоронних органів проведено рейдове відстеження території по                 

вул. Євгена Тельнова (біля ринку «Черемушки», АС – 2, вздовж дороги до 

магазину «Супутник») з питання припинення несанкціонованої торгівлі.  

        У ході проведення рейдового відстеження торгуючим роз`яснено вимоги 

діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, правил роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами, правил благоустрою міста. Спеціалістом 

управління серед торгуючих розповсюджено листівки з інформацією щодо 

адміністративної відповідальності за торгівлю з рук у невстановленому місці, 

серед покупців – флаєри «Обережно! Стихійна торгівля!». 

        По фактам виявлених порушень, за порушення правил благоустрою 

міста спеціалістом спеціалізованої інспекції міської ради складено                        

7 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі - Кодексу); за торгівлю з рук у невстановленому місці 

представником поліції складено 4 протоколи за статтею 160 Кодексу.                    

В зв`язку з тим, що торговці, чисельність яких перевищила 100 осіб, вели 

себе агресивно було залучено представників патрульної поліції (екіпаж – 

«Ліана 101», «Ліана – 102»).  

Під час рейду торгівля була призупинена. Торгуючих частково 

переведено здійснювати торгівлю на територію ринку «Черемушки»                     

ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн». 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 35 83 88 
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