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                              за 07 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
07 липня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 
Кропивницького. 

    Розглянуті 84 протоколи про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 92, 152, 156, 181-1, 183 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                          
у вигляді штрафу по 43 протоколах на загальну суму 45 526 грн. Закрито 

провадження по 26 протоколах. Розгляд 15 протоколів перенесено на наступне 

засідання адміністративної комісії. 
 

07 липня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії                     

з житлових питань. 
Розглянуті 6 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які користуються 

правом першочергового одержання жилих приміщень; про розподіл квартир; 
про надання квартир; про надання неупорядкованих квартир; про ліквідацію 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Новенської селищної ради та 

прийняття облікових справ громадян, які передаються на квартирний облік 
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та 8 звернень 

громадян з житлових питань.  
 

07 липня відбулись брифінги заступника начальника управління 

охорони здоров'я Лариси Кудрик та головного спеціаліста відділу з охорони 

культурної спадщини управління містобудування та архітектури Володимира 

Поповічева. Мова йшла про ситуацію у місті із захворюваністю на COVID-19, 

хід капітального ремонту у лікарні швидкої медичної допомоги та грантовий 

проєкт «Оцифрування пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького. 

Крок 2.0». 

 
07 липня під головуванням голови опікунської ради, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулось засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради.  
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  Розглянуті питання: про взяття на облік особи ***, яка рішенням 

Ленінського районного суду міста Кіровограда призначена опікуном над 

недієздатним братом ***; про зняття з обліку недієздатної особи *** у зв’язку 

з виїздом в місто *** на постійне місце проживання. 

 
    07 липня за участі голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбувся семінар голів квартальних 

комітетів Подільського району.  

    Розглянуті питання: про поширення карантинних організмів на 

території приватного сектору Подільського району міста Кропивницького;                 

про ведення обліку дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які не навчаються                    

в закладах освіти, займаються бродяжництвом чи перебувають в складних 

життєвих обставинах; про співпрацю ТОВ «Екостайл» з головами квартальних 

комітетів; про внесення особистих даних до Реєстру територіальної громади; 

про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги; про соціально-

економічні послуги учасникам бойових дій – особам з інвалідністю; про участь 

у міському конкурсі на кращий благоустрій будинків приватного сектора;                           

про приведення власниками індивідуальних житлових будинків прилеглої 

території до належного санітарного стану. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 04 по 07 липня в м. Смілі проходив турнір з футболу «Кубок Явора 

2020» серед юнаків 2008-2009 р.н. У змаганнях брали участь дві команди 

(2008р.н. та 2009 р.н.) тренера Володимира Терешонка. Юнаки 2008 р.н.                           

в запеклій боротьбі у фіналі поступилися команді з м. Кагарлик Київської 

області і посіли друге місце. А молодші хлопці стали шостими. Всього                              

у змаганнях брали участь вісім команд. 

 
Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

07 липня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 2, 

корп. 1, ринків «Черемушки» та «Привокзальний») щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.    

 Під  час  рейду несанкціонована торгівля була ліквідована.  Торгівців 

переведено на територію ринків.  
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З громадянами проведено роз’яснювальну роботу стосовно 

недопущення «стихійної» торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, 

газонах та біля житлових будинків.   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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