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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        02 вересня начальник управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького Сергій Колодяжний провів нараду з керівниками 

підпорядкованих спортивних закладів. Розглянуто питання: про початок 

навчального року (проведення нарад та інструктажів з техніки безпеки та 

пожежної безпеки, поновлення протипожежного інвентарю, організацію 

навчання відповідальних осіб тощо); про дотримання вимог 

протиепідемічних обмежувальних заходів у спортивних закладах; про 

здійснення роботи в закладах загальної середньої освіти щодо набору учнів у 

навчально-тренувальні групи ДЮСШ; про оновлення інформації про 

спортивні секції на сайті міської ради; про підготовку до проведення 

урочистих та спортивних заходів з нагоди Дня фізичної культури і спорту 

України; про сприяння роботі батьківських комітетів; про неприпустимість 

збору коштів із батьків вихованців для потреб дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл; про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про 

працю особами, які працюють за сумісництвом; про дотримання вимог щодо 

обмеження кількості учасників під час проведення спортивних заходів. 

 

        02 вересня під головуванням голови комісії, 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 17 (призначено 17), житлових субсидій – 65 

(призначено 56) та пільг – 2 (призначено 1). 

 

02 вересня  голова Фортечної районної у місті ради Руслан Фросіняк 

провів семінар голів квартальних комітетів Подільського району.   

На семінарі розглядалися наступні питання: про зміни в пенсійному 

законодавстві України; про виплати у 2020 році разової грошової допомоги 

для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань до 5-го травня ;  про 

підготовку та проведення заходів до Дня міста; про охорону поверхневих 

водних об’єктів р. Інгул від забруднення і засмічення в межах водоохоронної 

зони та прибережно-захисної смуги; про заборону викидання сміття та 

побутових відходів у невстановлених місцях; про необхідність контролю 

здійснення за утриманням прилеглих територій у належному санітарному 

стані власниками приватних домоволодінь. 
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Питання соціально-економічного стану  

Житлово-комунальна сфера 

  02 вересня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького спільно з фахівцями міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Андріївської, Глинки, Комарова, Полтавської, 

Тараса Карпи, Волкова, Добровольського, Тернопільської, Філатова, 

Київської, Чигиринської, Ялтинської, та провулків Куцівського, Мирного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 8 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Ситуація на споживчому ринку 

  02 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  у 

складі спеціаліста управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій та працівника поліції проведено рейд - відстеження по вулиці 

Полтавській (біля ринку “Полтавський”) з припинення несанкціонованої 

торгівлі.        

 Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля   

по  вул. Полтавській не здійснювалась.  

 З торгівцями, які реалізовували сільськогосподарську продукцію на 

території ПП “Кіровоград-Буд-Дизайн”, 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 
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