
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 23 квітня 2018 року 
 

м. Кропивницький 

        Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

23 квітня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуто питання про затвердження нової редакції Положення про 

комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 23 квітня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято               

28 питань, серед яких: про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині А0680”; про надання 

грошової допомоги у зв'язку з 32-ми роковинами Чорнобильської трагедії; про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького; про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; про затвердження 

складу конкурсної комісії на здобуття міської художньої премії імені Бориса 

Вінтенка; про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської 

літературної премії імені Арсенія Тарковського.  

 

23 квітня міський голова Андрій Райкович  провів апаратну нараду з 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на 

питаннях: благоустрою міста (прибирання, догляд за висадженими 

саджанцями, асфальтування доріг); з»ясування обставин незаконного 

знесення дерев по вул. Родимцева; підготовки приміщення колишнього 

кібернетико-технічного коледжу для реконструкції під центр надання 

адміністративних та соціальних послуг. 
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Розглянуто питання про підсумки проходження та завершення 

опалювального сезону 2017/2018 року. 

 

23 квітня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто та погоджено матеріали: про умовно – дострокове звільнення 

засуджених стосовно 3-х осіб; про заміну невідбутої частини строку покарання 

більш м’яким стосовно 2-х осіб; про переведення з дільниці соціальної 

реабілітації до дільниці ресоціалізації стосовно 3-х осіб.  

  

23 квітня начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства  Віктор Кухаренко провів нараду з керівниками житлово-

комунальних  підприємств. 

 Розглянуті питання: про прибирання прилеглих та закріплених 

територій; про проведення Дня довкілля 28 квітня поточного року; про догляд 

за зеленими насадженнями, висадженими під час місячника з благоустрою 

міста; про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018/2019 року; про  ліквідацію ямковості по вулицях міста. 
 

23 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної                

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших 

соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, установ та 

організацій Подільського району м.Кропивницького: ПП «Альфа-земпроект»; 

Кіровоградська обласна спеціалізована ДЮСШОР «Надія»; ВТП «Арбелон»                

у формі ТОВ; ТОВ «Медилен»; ДП «Кіровоградське спеціалізоване 

управління № 411 «ПАТ «Дніпроелектромонтаж». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про 

дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах, які у січні 2018 року нараховували найманим працівникам 

заробітну плату менше 3723,00 грн;  звіт про виконання рішення попереднього 

засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 27.03.2018 

(протокол № 3). 

 

23 квітня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені 3 фізичні особи-підприємці. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

З 18 по 23 квітня в м. Білій Церкві проходив відкритий Всеукраїнський 

турнір з боксу серед молоді пам’яті П.Р. Поповича. В змаганнях брали участь 

109 учасників з 26 команд. Вихованці комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Скворцов Дмитро посів 2 місце, 

Мельниченко Олег зайняв 3 місце. 

 

23  квітня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді управління 

молоді та спорту проведено заходи: ДЮКи «Чайка», «Гермес» -                               

година-реквієм «Чорнобиль не має минулого часу» та покладання квітів до 

пам’ятника «Жертвам Чорнобиля». 

 

23 квітня в актовій залі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа                

І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» відбувся заключний етап міського 

фестивалю дружин юних пожежних. 

У заході брали участь 8 команд закладів загальної середньої освіти міста. 

Переможцем змагань стала команда юних пожежних комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад                            

І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер».  

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

     

23 квітня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, представників міської дружини                            

м. Кропивницького та поліції проведено рейдове відстеження по                                     

вул. Преображенській (біля ринку «Центральний», на розі вулиць Великої 

Перспективної та Преображенської) щодо припинення несанкціонованої 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

Спеціалістом спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького складено 1 адміністративний протокол (торгівля овочами) за 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення 

Правил благоустрою міста). 

 

 

 

Начальник організаційного відділу            О.Разуменко 
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