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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

13 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди, за участю директора 

департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Ніни Рахуби відбулося чергове 

засідання організаційного комітету з проведення конкурсу на звання 

«Кращий роботодавець року». 

Серед підприємств із середньообліковою чисельністю працівників                        

від 101 до 500 осіб перемогу здобув колектив  КП КП «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького, а серед підприємств із кількістю 

працюючих від 501 і більше переможцями визначили ПрАТ «НВП «Радій» 

(серед промислових підприємств) та ТОВ «Вересень плюс» (серед 

підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення). 

Інші претенденти отримають дипломи учасників конкурсу на звання 

«Кращий роботодавець року». 

 

13 серпня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради           

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста.   

 Розглянуто 103 заяви мешканців міста. З них: погоджено надати 

одноразову адресну грошову допомогу 62 мешканцям міста; відмовлено                                

в наданні одноразової адресної грошової допомоги 18 мешканцям; 

направлено на доопрацювання заяви 23-х мешканців. 

 

13 серпня міський голова Андрій Райкович зустрівся з активом 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького.  

Обговорювалися актуальні для міста питання у сферах житлово-

комунального господарства, транспорту, освіти, медицини. Міський голова 

підкреслив необхідність врахування думки громадськості під час формування 

та реалізації міських програм. Окреслено шляхи взаємодії, розглянуто 

організаційні питання роботи Громадської ради. 

 

13 серпня міський голова Андрій Райкович та начальник управління 

капітального будівництва Сергій Білоконь  проінспектували хід та якість 
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виконання робіт  з реконструкції дорожньої частини вулиці Полтавської на 

ділянці від вулиці Васнєцова до провулку Об’їзного. 

Після виїзної наради міський голова продовжив спілкування                                 

з керівниками виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств                          

в робочому кабінеті. Поставлено завдання спеціалістам КП «Благоустрій»  

спільно з екологами доопрацювати проєкт озеленення вул. Полтавської. 

Одночасно Андрій Райкович доручив виконати роботу з очищення від 

дикорослих дерев, що ростуть вздовж вулиці.  

  Перед спеціалістами КП “Міськсвітло” поставлено завдання 

встановити обладнання заявленої якості та енергоощадності. 

 

13 серпня під головуванням начальника управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. 

Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 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 164 справи, зокрема щодо призначення: житлової                   

субсидії – 150 (призначено – 126), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним  особам – 13 (призначено – 11),  пільги – 1 (призначено – 1). 

 

Діяльність громадських організацій 

 

13 серпня громадська організація “Серця матерів та ветеранів війни 

Кропивницького” проводила захід “Арт-пікнік”. Учасниками заходу було 

розмальовано паркан перед центральним входом багатофункціонального 

громадського простору “Кроп:хаб” (вул. Преображенська, 2) та проводились 

розваги й майстер-класи для дітей, виставка-продаж робіт майстрів 

ужиткового мистецтва, концертні виступи, плетіння маскувальної сітки 

тощо. Активісти “Кроп:хабу” розповіли про початок циклу занять з арт-

терапії для військовослужбовців з метою психокорекції та соціалізації. 

В заході брали участь міський голова Андрій Райкович,  

військовослужбовці, члени їх сімей, волонтери, громадські активісти. 

Орієнтовна кількість учасників — до 200 осіб. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

13 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд - відстеження по вул. Полтавській (біля ринку 
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«Полтавський» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн») з припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими товарами  

Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля була 

припинена. З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених 

місцях, проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення 

«стихійної» торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та 

розповсюджено листівки  з інформацією стосовно адміністративної 

відповідальності. Торгуючі переведені здійснювати торгівлю на територію 

ринку «Полтавський». 

Також, торгуючих, які здійснювали торгівлю в наметах та з лотків, 

попереджено щодо дотримання встановлених карантинних вимог та Правил 

благоустрою території міста Кропивницького. 

Спеціалістом управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій вручено листівку з інформацією стосовно адміністративної 

відповідальності за торгівлю у невстановленому місці та запропоновано 

перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста продавцю, який 

реалізував овочі та фрукти по вул. Великій Перспективній (на зупинці 

транспорту загального користування «Магазин «Мелодія», біля будинку                  

№ 11/11, корп. 3)  

 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 


