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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

05 серпня під головуванням 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 – 26 

(призначено –21) та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 3 

(призначено – 3). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
05 серпня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 Міської ради міста Кропивницького» завдяки співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, міського 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області 

пройшов турнір з баскетболу «Олімпійське літо» серед юнаків та дівчат 

КДЮСШ № 4 та баскетбольні конкурси серед самих молодших вихованців.  

Переможці та призери турніру нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Від обласного 

відділення НОК України учасники заходів отримали медалі та сувеніри. 

 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 05 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ” та 

вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована торгівля за вказаною 

адресою не здійснювалась. 

    Працівником поліції складено протокол за статтею 160 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення за торгівлю з рук у 

невстановленому місці (виносна торгівля овочами біля павільйону напроти 

магазину “АТБ”). 

 



 

Житлово-комунальна сфера 

 

  05 серпня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході 

якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць: Великої 

Перспективної,  Преображенської, Пашутінської, Вокзальної, Братиславської,  

Євгена Тельнова, Добровольського, Олени Теліги,  Волкова, Микитенка, 

Покровської, Бобринецького Шляху, Інтернаціональної, Квіткової, 

Маріупольської та Короленка. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 4 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 37 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 
 

 

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


