
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 25 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 44 питання, 

прийнято 42 питання, серед яких: про затвердження Порядку встановлення та 

перегляду тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих ритуальних послуг; про взяття громадян на 

квартирний облік; про надання грошової допомоги з нагоди Дня 

партизанської слави; про проведення конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями 

соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2021 році; про 

організацію сніданків для учнів закладів освіти міста Кропивницького під час 

адаптивного карантину тощо. 

 

25 серпня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання:  про підсумки проведення заходів, присвячених 

Дню Незалежності України; про готовність спортивних закладів до початку 

навчального року; про здійснення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів; про неприпустимість збору коштів з батьків 

вихованців для потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл; про підписання 

договорів із закладами загальної середньої освіти міста про проведення                                 

на їх базі навчально-тренувальних занять; про підготовку до відзначення                 

Дня фізичної культури і спорту України тощо. 

 

25 серпня голова адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський 

провів засідання комісії.  

Розглянуто 12  адміністративних справ, по яких  винесено  такі  

рішення: 

накладено штрафи –  на 10-х осіб; закрито за відсутністю складу 

адміністративного правопорушення – 2  справи. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 25 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд-відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 
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“Полтавський”) та на розі вулиць Соборної та Глинки з припинення 

несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейдових відстежень несанкціонована торгівля                   

по вул. Полтавській була припинена, а на розі вулиць Соборної та Глинки — 

викликано 2 наряди патрульної поліції. Після цього торгівля баштанними 

культурами та  плодоовочевою продукцією була припинена. 

 З громадянами, які реалізовували плодоовочеву, сільськогосподарську 

продукцію та баштанні культури,  проведена роз`яснювальна робота щодо 

заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків та автомобільних доріг.       

 
 
 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


