
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                         22 жовтня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

22 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Ігоря Волкова відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні секретар міської ради Табалов А.П., 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

Розглянуті питання: про зняття з контролю окремих рішень Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання; про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429; про перерозподіл видатків по 

управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2018 

рік; 

про потребу в додаткових коштах галузі «Охорона здоров'я»                                   

м. Кропивницького; про потребу в коштах на Програму «місцевих стимулів»; 

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  від                                 

24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24.04.2018 № 1596                       

«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації)                                     

у комунальне некомерційне підприємство»; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597                               

«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації)                                    

у комунальне некомерційне підприємство»; про надання інформації щодо 

фінансового стану галузі «Освіта»; про виконання міського бюджету за                            

9 місяців 2018 року. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

22 жовтня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                        

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
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виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: формування 

міського бюджету на 2019 рік; підготовки до початку опалювального періоду 

2018/2019 року; проведення спільної наради з керівництвом ГУ НП в 

Кіровоградській області та необхідності системної роботи у цьому напрямку; 

контролю за ходом виконання та завершенням ремонтних робіт на дорогах 

міста та інших об»єктах; посилення контролю за виконанням робіт з 

реконструкції приміщення під ЦНАП «Прозорий офіс»; необхідності 

облаштування території навколо ЦНАПу «Прозорий офіс»; організації 

вивезення опалого листя з вулиць міста та територій закладів комунальної 

власності; облаштування пішохідних доріжок в закладах дошкільної освіти та 

посилення контролю за відвідуванням навчальних закладів сторонніми 

особами. 

Розглянуто питання про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 

2018 року. 

 

22 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Віктор Кухаренко провели  нараду з  

керівниками  житлово-комунальних підприємств міста. 

 Розглянуті питання: про прибирання та вивезення опалого листя з 

закріплених та прилеглих територій; про підготовку підприємств та 

житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року; про 

тримання на контролі виконання робіт з капітального ремонту житлового 

фонду; про опрацювання списків власників квартир, які подали заяви на 

від»єднання від мереж централізованого опалення; про відновлення 

асфальтобетонного покриття в місцях проведення ремонтних робіт; про 

участь у засіданні «круглого столу» з питань боротьби з карантинними 

рослинами; про відновлення відсутніх кришок люків на технологічних 

колодязях; про  активізацію робіт з обрізування дерев. 

 

 22 жовтня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела робочу нараду  з питання підготовки до 

проведення міських заходів з нагоди  74-ї річниці визволення України від 

нацистських загарбників. 

 

22 жовтня заступник начальника управління молоді та спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді Людмила Дорохіна 

провели нараду з педагогами-організаторами КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького». 

Розглянуті питання: про організацію та проведення заходів протягом 

наступного тижня; про постійний контроль за відвідуванням гуртків та 
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секцій, санітарним станом прилеглої до клубів території; про підготовку 

клубів до опалювального сезону. 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

22 жовтня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено заходи: ДЮК «Чайка» - розважально-ігрова програма «Свято 

осені»;                       ДЮК «Надія» – спортивно-розважальна програма «Сила 

та здоров’я».   

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

22 жовтня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ ступенів № 16 –                    

ДЮЦ «Лідер» відбувся тренінг для директорів закладів загальної середньої 

освіти та їх заступників з питання впровадження економічних підходів в 

управлінні закладом освіти «Ефективний керівник». Тренінг проводив 

доцент кафедри «Стратегії підприємництва» Київського національного 

економічного університету ім. Гетьмана Віталій Паздрій.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                     А.Бондаренко 

 


