
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 06 червня 2018 року                № 1723 
 

 

Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького 

з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг,  

захисту прав споживачів 

 

 

 
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України  

„Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення 

про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання            

(зі змінами) та заслухавши звіт голови комісії про діяльність постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів взяти до відома (додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжану Михайлу 

Михайловичу. 

 

 

 

Міський голова           А.Райкович 



Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів за 2017 рік 

  

 Промисловість.   

 В поточному  році  серед 131 підприємства облікового кола, які 

охоплюють 19 галузей, стабільно працюють 123; підприємств, які працюють 

не на повну потужність – 1; з 7 підприємствами відсутній зв’язок. 

Відповідно до проведених розрахунків обсягів промислового 

виробництва у розрізі підприємств облікового кола міста Кропивницького,              

за наданими дозволами на користування їх статистичною звітністю, у 

січні-вересні 2017 року виготовлено продукції, виконано робіт та надано 

послуг на суму 3029,3 млн грн, або на 2,4 % менше, ніж у відповідному 

періоді  2016 року. 

За попередніми даними у січні-жовтні 2017 року промисловими 

підприємствами міста буде виготовлено продукції, виконано робіт та надано 

послуг на суму 3262,9 млн грн, або на 6,8 % менше, ніж у відповідному 

періоді 2016 року. 

У переробній промисловості індекс промислового виробництва 

у січні-вересні 2017 року становив 97,6 %. 

У галузі виробництва паперу та паперових виробів індекс  

промислового виробництва становив 101,5 %, завдяки стабільній роботі  

ТОВ «Кіровоградвторма». 

На 17,7 % більше промислової продукції виробили підприємства галузі 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, а саме: ТОВ 

«Герметик» та ТОВ «Прогрес-2010». На підприємствах сезонний характер 

робіт. 

У галузі виробництва іншої неметалевої продукції індекс 

промислової продукції становив 112,0 %. 

Стабільно працювало ТОВ «Завод «Дзеркальник». 

У галузі виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування індекс промислового виробництва становив 105,2 %: 

    У виробництві будівельних металевих конструкцій та їх частин                     

(113,3 %)  стабільно працювали НВФ «Кіт-консалтинг» ТОВ та                            

ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів». 

   У виробництві інструментів спостерігалось зменшення обсягів 

виробництва (85,5 %). 

У галузі виробництва машин і устаткування індекс промислового 

виробництва становив 108,8 %. 

У виробництві гідравлічного та пневматичного устаткування  індекс 

промислового виробництва 110,5 %. Стабільно працювало ЗАТ «Гідросила 

ЛЄДА» та виробило частин для обладнання силового, гідравлічного та 

пневматичного на 21,5 % більше, ніж у минулому році. В той же час, 

підприємство ПАТ «Гідросила» виробило інших помп і компресорів з 

індексом виробництва 89,6 %. 
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У виробництві машин і устаткування для сільського господарства 

(116,1 %) стабільно працювали ПАТ «Ельворті» та підприємство 

Кіровоградської ВК № 6. 

У галузі виробництва меблів індекс промислового виробництва склав  

143,0 %. Стабільно працювали ПМП НВФ «КІТ», Кіровоградське УВП УТОГ 

та ТОВ «Завод «Дзеркальник». Кіровоградське УВП УТОГ виконувало 

замовлення на виготовлення медичних меблів (обсяги в 46,8 разів більші ніж 

у минулому році). 

У галузі виробництва харчових продуктів індекс промислового 

виробництва становив 95,1 %. Причина спаду – розвал  

ПГ «Креатив», керівництво якої ще у червні 2016 подало відповідні 

документи на  банкрутство. На початку 2017 року почалася процедура 

банкрутства відносно  

ПП «Еллада» (маслоекстракційний завод) та ТОВ «Завод модифікованих 

жирів» (завод по виробництву жирів). У вересні 2017 року розпочато 

ліквідацію холдингової компанії ПАТ «Креатив Груп» та ТОВ «Вісма Плюс» 

(маслоекстракційний завод). Тобто, на даний момент ПГ «Креатив» фактично 

припинила своє існування. 

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів залишилося на рівні минулого 

року (100,0 %). Зменшення поголів’я свиней у зв’язку із поширенням в 

Україні АЧС. 

У галузях текстильного виробництва та виробництва одягу індекс 

промислового виробництва становив 91,1 %, у зв’язку із зменшенням 

виробництва деяких видів продукції на ПАТ «Зорянка» і на ТДВ «Швейна 

фабрика «Україна». 

У галузі оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини 

індекс промислового виробництва становив 65,1 %.  

ПАТ «Імперія-С» виробляє паливні гранули для українських 

споживачів, кількість яких поступово збільшується. 

На підприємстві ВК № 6 недостатність сировини для  виробництва 

пелетів.  

У галузі ремонту і монтажу машин і устаткування індекс 

промислового виробництва становив 38,4 % за рахунок зменшення замовлень 

на ПП «ДВФ» та ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів». 

 Підприємства галузі постачання електроенергії, газу, пару та 

кондиційованого повітря у січні-вересні 2017 року виробили електроенергії 

загального користування на 21,8 % більше,  ніж  у відповідному періоді   

2016  року, завдяки збільшенню виробництва електроенергії.  

 КП „Теплоенергетик” постачало електроенергію загального 

користування, вироблену ТЕЦ,  на 22,3 % більше ніж у відповідному періоді 

минулого року.   

 ПАТ «Кіровоградолія» виробило власної електроенергії на 20,6 % 

більше, ніж у 2016 році. 
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За статистичними даними у січні-серпні 2017 року промисловими 

підприємствами м. Кропивницького реалізовано промислової продукції 

на суму 7554,0 млн грн або на 17,1 % більше, ніж у відповідному періоді  

2016 року. 

Очікується, що у січні-вересні 2017 року обсяги реалізації 

промислової продукції м. Кропивницького складуть 8400,0 млн грн або 

на 16,9 % більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. 

 

  З метою недопущення  обтяжливого  податкового  тягаря на  малі 

підприємства міста,   постійною  депутатською  комісією  під час   розгляду   

проекту рішення Кіровоградської міської ради «Про погодження проекту 

рішення Кіровоградської міської ради № 923 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про 

встановлення ставок єдиного податку» були  зменшені  ставки  єдиного 

податку  по  окремим  видам  діяльності.  

  

  З  питань розвитку  транспорту  розглянуто 4 проекти рішень 

Кіровоградської міської ради, пов’язаних з функціонуванням у місті 

громадського пасажирського транспорту та зв’язку. 

Членами депутатської комісії та депутатського корпусу взято активну 

участь у обговоренні Програми розвитку міського пасажирського транспорту 

та зв’язку на 2017 рік, одним із важливих та головних пунктів є придбання у 

комунальну власність міста 20 нових автобусів на суму 69,579 тис. грн. 

На балансі комунального підприємства, зокрема рухомого складу, 

враховуючи виконання Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту на 2017 рік знаходиться 52 транспортних засобів для перевезення 

пасажирів: 

31 ТРОЛЕЙБУС 

20 одиниць марки «ДНІПРО» - 2016 року випуску; 

5 одиниць марки «ЮМЗ» - 2004 року випуску; 

1 одиниця марки «ЮМЗ» - 1994 року випуску; 

5 одиниць марки «ЗіУ» - 1994 року випуску. 

21 АВТОБУС 

20 одиниць марки «МАЗ» - 2017 року випуску; 

1 одиниця марки «ЛАЗ» - 1995 року випуску. 

Членами депутатської комісії, враховуючи роботу на округах, 

надавалися пропозиції щодо розподілу закуплених автобусів на міські 

автобусні маршрути, а саме: 

№ 103 «вул. Генерала Кульчицького – вул. Кільцева» 2 одиниці; 

№ 104-а «площа Богдана Хмельницького – Критий ринок                            

(ч/з Телецентр)» 2 одиниці; 

№ 116 «Никанорівка – сел. Молодіжне» 2 одиниці; 

№ 118 «Велика Балка – Центральний ринок» 2 одиниці; 

№ 123 «ТЕЦ – Завадівка» 2 одиниці; 
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№ 111-б «Стара Балашівка – Райцентр – Стара Балашівка» 3 одиниці; 

№ 274 «площа Богдана Хмельницького – сел. Нове» 5 одиниць. 

Дані маршрути сполучають мікрорайони Никонорівка, Велика Балка, 

Стара і Нова Балашівка, Завадівка, Кущівка, Катранівка, Новоолексіївка, 

район Телецентру, сел. Нове з центральною частиною міста та з міськими 

соціальними закладами такими як, охорони здоров’я, освіти, торгівлі та 

іншими. 

Завдяки підтримки Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку на 2017 рік, зокрема в частині компенсаційних виплат, 

мережа електротранспорту у порівнянні з 2016 роком, у 2017 році 

представлена 4 тролейбусними маршрутами та обслуговується щоденно 

22 одиницями тролейбусів (до 2017 року працювало 3 тролейбусні маршрути 

та обслуговувалися 18 одиницями тролейбусів). 

Крім того, з вересня 2017 року запроваджено 2 нічні тролейбусні 

маршрути, які курсують зі 102-го мікрорайону (вул. Генерала Жадова, Юрія 

Коваленка) і Лісопаркової до Залізничного вокзалу. Графіки даних 

маршрутів розроблені під прибуття та відправлення столичного експресу 

«м. Кропивницький – м. Київ». 

Разом з тим депутатською комісією підтримано проект рішень 

соціального характеру, а саме «Про організацію безкоштовних перевезень до 

садово-городніх товариств, пільгових категорій населення» (передбачено та 

освоєно 487,0 тис. грн і забезпечено перевезення до 28 садово-городніх 

товариств) та «Про звільнення інвалідів І і ІІ груп по зору на 50% від оплати 

за користування квартирними телефонами (передбачено та освоєно 32,1 тис. 

грн, забезпечено 50% пільгою 113 особи, які перебувають на обліку в 

УТОСі). 

Також депутатською комісією було опрацьовано та підтримано 

розроблений управлінням економіки спільно з управлінням розвитку 

транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради і комунальним 

підприємством інвестиційний проект по модернізації та оновленню міської 

тролейбусної контактної мережі і додаткового придбання на господарство 

20 нових тролейбусів. Загальна протяжність, яку заплановано збудувати 

складає 12,5 км. Це дасть можливість забезпечити електротранспортом такі 

мікрорайони як, Лелеківка (вул. Холодноярська), вул. Мурманська та 

створити мале міське кільце (вул. Вокзальна, Яновського, Кропивницького, 

Шевченка, пров. Училищний, вул. Вокзальна). 

Одним із   важливих питань у забезпеченні транспортних перевезень 

дітей з особливими потребами, це підтримка та погодження Комісією 

придбання у комунальну власність міста автобусу пристосованого для 

перевезення дітей-інвалідів, які отримують послуги реабілітації у 

комунальному закладі «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей 

з інвалідністю». Станом на 15 жовтня 2017 року проведено аукціон у системі 

«Прозоро» та здійснено закупівлю необхідного транспортного засобу 

середньої пасажиромісткості на суму 2298,5 тис. грн, яких розпочне свою 

роботу з  2018 року. 
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На депутатські комісії запрошувалися керівники підприємств-

перевізників, що обслуговують міські маршрути загального користування, 

всіх форм власності. 

Питання, які підіймалися за безпосередньої участі вищезазначених 

осіб, це: 

- поведінка водіїв громадського транспорту; 

- виконання передбачених договорами та паспортами маршрутів 

інтервалів і графіків руху; 

- санітарний стан ТЗ; 

- перспектива розвитку підприємств шляхом необхідності оновлення 

рухомого складу та придбання автобусів середньої та великої 

місткості; 

- встановлення GPS-трекерів; 

- компенсація за пільгові перевезення. 

Керівникам підприємств рекомендовано вживати всіх необхідних 

заходів для поліпшення транспортного обслуговування мікрорайонів міста, 

особливо приділивши увагу віддаленим районам та вечірнім годинам доби. 

 

 З питань  торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів 

 На засіданнях комісії управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення  заслуховувалось двічі: 

 27.01.17 слухались питання: 

 про підсумки роботи комунальних підприємств «Елегант М» та 

«Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської ради за 2016 рік  та 

плани на 2017 рік; 

 про проведену роботу з демонтажу самовільно встановлених 

тимчасових споруд; 

 про розміщення відкритих літніх майданчиків на літній сезон                      

2017 року. 

 Постійна комісія рекомендувала управлінню по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення довести до відома суб’єктів 

господарювання, які розміщують відкриті літні майданчики, інформацію про 

погодження місць з депутатами міської ради відповідних виборчих округів. 

 23.03.17 слухалось питання  про розгляд проекту рішення виконавчого 

комітету міської ради «Про погодження місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території 

міста Кропивницького». 

   

   Продовжується реалізація проекту "Муніципальний патруль", 

основною формою роботи якого визначено проведення рейдів-відстежень 

території міста, виявлення джерел незаконної торгівлі, її припинення та 

ліквідація.  

 З початку року проведено 87 рейдів-відстежень, в ході яких складено                             

128 адмінпротоколів за ст. 152 (порушення правил благоустрою міста) та                       
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13 адмінпротоколів за ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 Працівниками спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

«стихійним» торгівцям вручено 190 попереджень щодо припинення 

«стихійної» торгівлі та переміщення на ринки міста.  

 В ході рейдів-відстежень працівниками управління 

Держпродспоживслужби міста Кропивницького проводиться роз’яснювальна 

робота щодо небезпеки, яку несуть громадянам придбані на «стихійних» 

ринках продовольчі товари.  

 Припинялася торгівля свіжим м’ясом свинини та курятини, кров’яною 

ковбасою, овочами та фруктами,  молокопродуктами,  дитячим  трикотажем, 

курячими напівфабрикатами та фаршем, свіжою рибою. 

  

 Працівниками спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 

та Управління проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності 

припинення «стихійної» торгівлі» та переміщення на ринки міста. 

  Серед покупців на «стихійних» ринках розповсюджується флаєр 

«Обережно! Стихійна торгівля!». 

 Двічі (у червні та серпні) укладено договори на поширення 

радіостанціями: «Наше Радіо» (107,9 FM), «Ретро»  (101,5 FM), «Радіо 

П’ятниця» (100,0 FM) та «Радіо NRI» (99,3 FM) інформації про загрозу, яку 

несуть здоров’ю громадян придбані та «стихійних» ринках продовольчі 

товари. 

 У фейсбуці створено соціальну сторінку «Стоп стихійка», на яку  

надходять пропозиції від мешканців міста щодо  ліквідації стійної торгівлі, 

обговорюється питання щодо причин виникнення даної соціальної проблеми 

та висловлюються думки по її вирішенню. У травні місяці розміщено статтю 

начальника Управління «Кропивничан закликають не купувати продукти 

харчування «з рук». 

  Інформація про підсумки роботи з ліквідації «стихійної» торгівлі 

висвітлюється на сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет. 

 Разом з тим, проведення роботи з ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях у форматі рейдів-відстежень не дає 100-відсоткової 

ефективності. Діючим в Україні законодавством не передбачено дієвих  

інструментів впливу, які б дозволяли на місці незаконних дій вжити швидких 

заходів з ліквідації «стійної» торгівлі. Тому, на час проведення рейдів-

відстежень торгівля частково припиняється, а після закінчення - 

продовжується.  

 

 Реалізація проекту «Соціальна картка». 

 На теперішній час видано 26,5 тисяч соціальних карток,  за яким можна 

придбавати товари з 1 - відсотковою знижкою у фірмових магазинах 

«Ятрань» (7 од.)    та у магазинах «Копілка» (5 од.).   
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 Про  упорядкування розміщення  тимчасових споруд 

  З початку року управлінням по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення було виявлено 16 незаконно 

розміщених тимчасових споруд, інформацію про яких направлено на розгляд 

комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності. На теперішній час добровільно демонтовано  

суб’єктами господарювання 6  тимчасових споруд, 4 тимчасові споруди 

демонтовано примусово. 

 

 Ярмаркові заходи 

 З метою стримування зростання цін на продовольчі товари, овочі та 

фрукти Управлінням активізовано роботу з проведення ярмаркових 

заходів.  

 З початку року організовано та проведено 22 міських ярмарки з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що майже у 2 рази більше 

від попереднього року. З них 14 ярмарків проведено на площі перед будівлею 

міської ради.  

 Зокрема було проведено тематичні ярмарки до Великодня та Медовий,    

а також Весняний, до Дня Конституції, до Дня працівників торгівлі та до Дня 

міста. 

 У 2017 році було розширено формат проведення міських ярмарків. 

 Так, до свята Спаса було організовано та проведено Медовий ярмарок, 

на якому здійснювався продаж меду та продукції з меду, борошняних 

виробів, фруктів та плетених виробів з лози.  

 До Дня працівників торгівлі для мешканців та гостей міста проведено 

ярмарок-презентацію, до участі в якому було залучено магазини мережевої 

торгівлі м’ясокомбінатів «Ятрань», «Соколівський» та «Черняхівські 

ковбаси», а також «Формула смаку», «Наша ряба», «Епіцентр», «ОПТ СИР», 

«Єва», «Ласка Кіровоград», «Три Стар» та «Плюс маркет». 

 При проведенні ярмарку до 263-ої річниці заснування                                 

міста Кропивницького було значно розширено коло його учасників. Вперше 

участь у ярмарку брали місцеві товаровиробники м’якого сиру з с. Трепівки, 

борошна з Добровеличківського району, карамелі ручної роботи з                        

міста Кропивницького. 

 Також, вперше в ярмарку брали участь компанія-виробник цукерок  

«АВК», ТОВ «Ласка-Кіровоград» з виробництва морозива, ТОВ «Лідер снек»   

з виробництва соняшникового насіння «Хомка» та хлібобулочних виробів 

торгової марки «Насолода».   

 Запроваджена у 2016 році управлінням по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради 

ініціатива щодо проведення спільно з депутатами міської ради ярмарків по 

мікрорайонах міста була підтримана і набула свого розвитку у 2017 році.  
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 З початку року проведено 8 ярмарків по мікрорайонах міста. 

 Ярмарки проведено у сквері «Покровський», на Новомиколаївці, біля 

заводу «Гідросила», в селищі Гірничому, на Новоолексіївці, Кущівці,                  

сел. Новому, по вул. Полтавській та на Катранівці, у зв’язку з відкриттям 

нового ринку «Катранівський». 

 Підприємства торгівлі міста також брали участь у двох обласних 

ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції, які проводилися на 

площі Богдана Хмельницького. 

 Під час підготовки до проведення ярмаркових заходів з суб’єктами 

господарювання-учасниками ярмарків проводиться робота щодо зниження 

цін на продовольчі товари від 5 до 20 відсотків.   

 До участі в ярмаркових заходах залучаються місцеві товаровиробники: 

«Новоукраїнський хліб», ФОП Чубенко В.В. (крупи), ФОП Жук С.М. 

(кукурудзяні палички), ТДВ МК «Ятрань» (ковбасні та м’ясні  вироби), ТОВ 

«Три Стар» (халва, казинаки), ФОП Баранова Н.В. (крупи, борошно в 

асортименті), ТОВ «Кіровоград-хліб 2014» (хліб та хлібобулочні вироби).  

 Сезонний продаж овочів та фруктів також здійснюється на 12 з              

22 ринків міста. Відповідно до схем розміщення торгових місць на ринках, 

для продажу овочів та фруктів  відведено 749 торгових місць, що на                       

55 торгових місць більше, ніж у 2016 році.  

 Збільшення кількості торгових місць відбулося за рахунок 

реконструкції та переобладнання ринків: «Центральний» Кіровоградської 

ОСС, «Привокзальний» ТОВ «Домініон-Кіровоград», «Черемушки» та 

«Полтавський» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн».   

 

  

 Упорядковано розміщення відкритих літніх майданчиків біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства та без прив’язки до них 

відповідно до Положення про порядок користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької  

діяльності (далі-Положення), затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 29 вересня 2017 року № 4685. 

 Відповідно до зазначеного Положення рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради (далі-Управління) визначено юридичною 

особою, яка має право укладати з суб’єктами господарювання договори на 

розміщення та перебування відкритого літнього майданчика на об’єкті 

благоустрою з використанням його елементів та затверджено форму 

Типового договору. 

 Також, рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 11 травня 2017 року № 229 затверджено переліки місць під  розміщення 

відкритих літніх майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства (49 місць) та без прив’язки до них (4 місця). 
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 Розміщення відкритих літніх майданчиків відбувалося відповідно до 

рекомендацій, наданих Конкурсною комісією з питань погодження проектів 

та місць розташування відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності, постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів, управлінням містобудування та архітектури міської ради.  

 В результаті проведеної роботи відкриті літні майданчики стали 

привабливішими для громадян, на них створено більш комфортні умови для 

відпочинку.  

 Управлінням з суб’єктами господарювання укладено 53 договори на 

розміщення та перебування відкритих літніх майданчиків на об’єкті 

благоустрою з використанням його елементів, підготовлено та видано                     

53 картки обліку на відкриті літні майданчики. 

 Запровадження в дію Положення дало змогу забезпечити додаткові 

надходження до міського бюджету, а саме до Фонду розвитку та благоустрою 

міста. 

 За період з 16 травня по  15 жовтня до Фонду розвитку та благоустрою 

міста перераховано кошти в сумі 105,4 тис.грн. 

 Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснюється 

Управлінням.  

 Відповідно до затверджених рішеннями виконавчого комітету 

переліків місць розгорнуто мережу торгових точок з продажу квасу в 

кількості 152 од. та морозива зі спецобладнання у кількості 16 од.  

 

 Розміщення сезонних об’єктів торгівлі погоджено з управлінням 

Держпродспоживслужби у м. Кропивницькому та спецінспекцією   міської 

ради. 

 Порівняно з 2016 роком мережа об’єктів з продажу квасу зменшилась 

на 62 од. морозива - зросла на 8 од.      

  

  Розміщення атракціонів на весняно-літній період здійснюється 

відповідно до затвердженого виконавчим комітетом переліку місць.   

 Атракціони було розміщено у Дендропарку, у парку «Ковалівський», у 

сквері «Центральний» та по вул. Космонавта Попова. 27 травня в парку 

«Ковалівський» відкрито «Мотузкове містечко». 

 1 червня, на День захисту дітей, суб’єкти господарювання, які 

встановили у парку «Ковалівський» дитячі атракціони, надавали 

безкоштовно послуги в «Мотузковому містечку» всім категоріям дітей віком 

від 5 до 14 років.    

 На інших атракціонах надавалися безкоштовні послуги вихованцям 

дитячого будинку «Наш дім», дітям з вадами слуху та обмеженими 

фізичними можливостями.  
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 До Дня міста в парку «Ковалівський» організовано безкоштовне 

катання на атракціонах окремих категорій дітей віком від 4 до 12 років, а 

саме дитячого будинку «Наш дім», чотирьох дитячих будинків сімейного 

типу, кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-

інвалідів та інвалідів, а також  дітей загиблих учасників АТО. 

   

 За рахунок розгортання мережі сезонних об’єктів додатково створено  

200 робочих місць з продажу квасу, морозива, на відкритих літніх 

майданчиках без прив’язки до стаціонарного закладу ресторанного 

господарства та атракціонах. 

 

 

 

  

 


