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З В І Т 
про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради  

з питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, 
захисту прав споживачів та цін 

за 2011 рік 
 

Постійну комісію утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії 
Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

 
Головою комісії обрано Стрижакова Артема Олеговича, заступником 

голови комісії - Кривого Валерія Григоровича, секретарем - Новікову 
Вікторію Володимирівну, членами комісії - Бабенко Наталію Володимирівну, 
Мєдвєдя Віктора Васильовича, Олійника Олексія Олексійовича. 

 
У своїй діяльності комісія керувалася законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, 
Регламентом Кіровоградської міської ради шостого скликання, Положенням 
про постійні комісії Кіровоградської міської ради шостого скликання, 
рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та працювала 
згідно з перспективним планом роботи міської ради на 2011 рік. 

 
За  2011 рік постійна комісія провела 13 засідань, на яких розглянуто         

36 питань. 
 
Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія з 

питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, 
захисту прав споживачів та цін у 2011 році: 

 
1. Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда         

на 2011 рік. 
 
2. Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні 

напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року” обласної 
програми „Центральний регіон-2015”. 

 
3. Програма розвитку м. Кіровограда на 2011-2015 роки. 
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          4. Положення про управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради. 
 
          5. Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда. 
 

6. Програма розвитку сфери торгівлі, ресторанного господарства та 
побутового обслуговування населення міста Кіровограда на 2011 рік. 

 
Одним із найголовніших питань, з яких розпочала свою роботу 

постійна комісія - це вивчення та подання міській раді пропозицій щодо 
створення умов для розвитку роздрібної торгівлі, побутового обслуговування 
та громадського харчування. 
 

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання щодо 
розгляду проектів рішень про програми, що стосуються питань торгівлі, 
розвитку побутового обслуговування, громадського харчування, здійснювала 
контроль за виконанням рішень міської ради, погоджувала Програму 
розвитку сфери торгівлі, ресторанного господарства та побутового 
обслуговування населення міста Кіровограда на 2011 рік, Положення про 
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради та проект рішення міської ради                          
„Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда”. 

 
Виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією було 

надано 2 доручення. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                                  А. Стрижаков 
 

 
 
 
 

 


