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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

  

 27 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. 

 На комісії розглянуто 59 звернень депутатів міської ради щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги. 

 З них: погоджено надати одноразову адресну грошову допомогу 42 

мешканцям міста; відмовлено в наданні одноразової адресної грошової 

допомоги 7 мешканцям; направлено на доопрацювання заяви 10 мешканців. 

        27 серпня під головуванням т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н.Рахуби відбулося засідання комісії з 

питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів. 

На засіданні були розглянуті наступні питання: 

1.  Про стан погашення заборгованості по орендній платі за землю. 

2.  Про стан погашення податкової заборгованості орендарями 

земельних ділянок, які  заслуховувались на попередніх засіданнях комісії  

у 2020 році. 

За результатами розгляду вищезазначених питань були прийняті 

відповідні рішення та рекомендації щодо погашення орендарями земельних 

ділянок податкової заборгованості. 

 

27 серпня під головуванням начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 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 77 справ, зокрема щодо призначення: державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – 0 (призначено – 0), житлової                   

субсидії –68 (призначено – 54), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним  

особам – 9 (призначено – 9),  пільги –0 (призначено – 0). 

 

Події соціально-економічного життя 

Соціальна політика 

  

 



 

Події суспільно-політичного життя 

Освіта 

  

 

Житлово-комунальна сфера 
   

 

Ситуація на споживчому ринку 
        27 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» у складі 

спеціалістів: управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького Міської ради міста Кропивницького, дільничного 

інспектора поліції з 08.00 проведено рейд - відстеження по вул. Полтавській 

(біля ринку «Полтавський» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн») з припинення 

несанкціонованої торгівлі продовольчими товарами  

Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля 

призупинена.  

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.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                Альвіна БОНДАРЕНКО 
 


