
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                       24 січня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

24 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

На засіданні були присутні: керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Бондаренко А.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про звернення Міської ради міста Кропивницького 
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

та Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї 

в Україні; про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради 

міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами); про затвердження на 

посаді     Вергуна О.С.; про затвердження на посаді Паливоди А.А.; про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання»;   про затвердження Положення про відділ з 

питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції;  про звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році; про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького; про 

затвердження передавального акта комунального підприємства «Редакція 

газети вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета»; про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік;  про припинення 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»;  про припинення комунального закладу «Міський пологовий 

будинок 

з функціями перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство». 

 

24 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 
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засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. 

На засіданні були присутні: керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Бондаренко А.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про затвердження на посаді Вергуна О.С.; про 

затвердження на посаді Паливоди А.А.; про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання»; про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького;                        

про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції); про 

ліквідацію комунального підприємства «Школяр»;   про затвердження 

Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук 

у невстановлених місцях на 2019-2021 роки;  про звіт голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. 

 

24 січня 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; керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Бондаренко А.В., керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради від                     

29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами);                   

про затвердження на посаді Вергуна О.С.; про затвердження на посаді 

Паливоди А.А.;  про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня                

2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання»; про затвердження Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького; про затвердження Програми 

управління комунальним майном на 2019 рік; про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. 

Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції); про внесення змін до 

рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 

роки»; про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки; про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2020 роки; про затвердження Комплексної 
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програми підтримки учасників антитерористичної операції, в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки;  про внесення змін до 

рішення міської ради від                          17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на                                        2017-2019 

роки»; про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки»;  про передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату; про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017 - 2021 роки»; про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік»; про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

24 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з розгляду питань  щодо надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста.  

Розглянуті та погоджені матеріали щодо надання допомоги 35 

учасникам АТО та щомісячної матеріальної допомоги одній дитині загиблого 

учасника антитерористичної операції. 
 

24 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО,  які є мешканцями міста. 
Розглянуті та погоджені матеріали щодо надання матеріальної 

допомоги            двом постраждалим учасникам  антитерористичної операції. 
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24 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у                

м. Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

На засідання були запрошені: фізична особа-підприємець Подільського 

району міста Кропивницького Д* та керівник ТОВ «Компанія ОД». 

Розглянуті питання: про легалізацію виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району                            

м. Кропивницького, які у вересні 2018 року нараховували заробітну плату 

найманим працівникам нижче гарантованого державою мінімального рівня; 

про легалізацію найманих працівників юридичними особами Подільського 

району міста Кропивницького. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію фізичної особи-

підприємця; здійснити обстеження ТОВ «Компанія ОД» з питання легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

 

24 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у                                    

м. 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, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: Кіровоградський 

кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая, ТОВ 

«Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1». 

Розглянуті питання: про дотримання державних гарантій щодо 

мінімального розміру заробітної плати на підприємствах, які у вересні                       

2018 року нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 

3723,00 грн; звіт про виконання рішень засідання робочої групи з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних 

виплат. 

Прийнято рішення: взяти до відома інформацію запрошених на 

засідання юридичних осіб району.   

 

Події суспільно-політичного життя 

                     Гуманітарна, гендерна,  молодіжна,  мовна політика 
 

24  січня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено 

заходи: ДЮК «Старт» – змагання з армспорту  з нагоди Дня Соборності 

України;           ДЮК «Юність» – тематична година з нагоди Дня пам’яті 

жертв Голокосту. 
 

24 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 
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№ 1 – година добра «Дякую» - найчемніша дата року». Учасники 

заходу дізналися про історію виникнення слова «дякую», брали активну 

участь у вікторині «Запитання – відповідь», обговорювали ситуаційні 

приклади; 
 № 7 – експрес-інформація «Соборність України – єдність нації». Читачі 

дізналися про становлення і розвиток українського національного 

державотворення, про Акт Злуки УНР і ЗУНР, який спирався на споконвічну 

мрію українського народу про незалежну, соборну, єдину державу, 

переглянули відеофільми «День Соборності України», «Єдина Україна». 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
 

 


