
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 15 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 липня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Руслана Фросіняка відбулось засідання виконавчого 

комітету районної у місті ради. 

Розглянуті та прийняті 10 рішень, з них: про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської  районної у місті Кропивницькому 

ради з питань соціально-трудових відносин відповідно до чинного 

законодавства та визначених повноважень; про звіт про роботу управління 

соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; про стан роботи щодо розгляду звернень 

громадян, що надійшли до виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради у 2019 році; про звіт про роботу територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського 

району міста Кропивницького за 2019 рік; про роботу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради                   

за 2019 рік; про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради; про виплату 

матеріального заохочення головам органів самоорганізації населення. 

 

16 липня 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 85 справ, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

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

75 (призначено – 55), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним                          

особам – 6 (призначено – 6),  пільги – 3  (призначено – 3). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

 16 червня о 17.30 на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку Рух опору 

капітуляції — Кропивницький проводив акцію “Руки геть від мови!”. В руках 

учасники заходу тримали Державні Прапори України, червоно-чорний прапор, 

прапори з партійною символікою, плакати з надписами “Мова — наша сила”, 
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“Руки геть від України” та інші. Участь в акції брали представники політичних 

партій “Національний корпус” та ВО “Свобода”, громадських організацій 

учасників ООС/АТО, волонтерів та національно-патріотичного спрямування, 

громадськість міста. 

 Орієнтовна кількість учасників — 100 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 16 липня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль 

проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ”                     

та вздовж будинку № 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.      

 Під  час    рейду  несанкціонована торгівля, яку здійснювали 15 громадян,  

була припинена.   

 Спеціалістом спеціалізованої інспекції складено 2 протоколи за                 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 

порушення правил благоустрою міста. Працівником поліції складено  

протокол за статтею 156 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за торгівлю алкогольними напоями та пивом без ліцензії.  

 

 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу                                                    Ірина ШТАДЧЕНКО 

 


