
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

 за 10 червня 2019 року  

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 10 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

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

споживачів. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради та представники засобів масової інформації. Розглянуті питання: про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому                     

на 2020 рік; про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік; про затвердження 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів 

торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх 

окремих елементів на території міста Кропивницького; про внесення змін та 

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня             

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію 

з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року№ 2295 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у                          

м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

       10 червня міський голова Райкович А.П. провів апаратну нараду з 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами.   

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: незадовільного 

виконання доручень, наданих на минулих апаратних нарадах; звернень 

громадян щодо стану світлофорних об«єктів; обрізці дерев та підготовки 

розпорядчого документа, який передбачає заборону обрізки дерев до кінця 

2019 року; підготовки зборів мешканців селища Нового з питання 

приєднання селища до міста Кропивницького; прискорення виготовлення 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці 

Чернишевського та провулку Алтайського (район СМСЧ - 19); продовження 

будівництва комунального житла в місті; посилення контролю за виконанням 

робіт під шляхопроводом по провулку Об«їзному; якісної підготовки 

керівниками виконавчих органів міської ради питань, які виносяться на 
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розгляд сесії міської ради та виконавчого комітету міської ради. 

        Також міський голова зосередив увагу на об«єктах будівництва - арці 

(станом на 10 червня достроково виконанні роботи, передбачені терміном 

“вікна”, який узгодила “Укрзалізниця”. Кожну операцію на будівництві 

контролюють фахівці галузевих інститутів), Центрі надання соціальних 

послуг (підготовка виїзної наради за участю міського голови), житловому 

будинку по вул. Генерала Жадова (вирішити всі юридичні питання, здійснити 

розподіл квартир відповідно до чинного законодавства).  

        Андрій Райкович подякував керівництву КП “Електротранс” за якісну 

роботу комунального транспорту.  

        Наголосив на актуальності проведеного до Дня медичного працівника   

конкурсу «Кращий сімейний лікар Кропивницького». Міська влада впродовж 

3-х років чимало зробила помітних і потрібних проектів в галузі охорони 

здоров'я. І ми не зупинимося. Увага до молодих фахівців — теж пріоритет 

міської влади. Тому 7 сімей міських лікарів отримають квартири у 

новозбудованому 9-ти поверховому будинку на вулиці Генерала Жадова.  

Також Андрій Райкович акцентував увагу на виконаних обіцяних міською 

владою робіт щодо тепло-, водозабезпечення селища Нового. 

Розглянуто питання про стан пасажирських перевезень у                               

м. Кропивницькому. 
                                                                                                                                           
         

      Питання соціально-економічного стану 

10 червня для налагодження взаємовигідної співпраці до міста 

Кропивницького прибула делегація Консульського відділу Посольства 

Республіки Польща в м. Києві. 

В рамках візиту проведено офіційну зустріч керівництва міської ради 

з членами делегації. Від міської ради участь у зустрічі взяли: Андрій 

Райкович – міський голова; Андрій Паливода - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; Наталія Дзюба - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Маріанна 

Морква - директор департаменту – начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій; Анна 

Назарець - начальник управління культури і туризму; Оксана Горбенко - 

начальник відділу з питань внутрішньої політики. З польської сторони - 

Доротa Дмуховська - керівник Консульського відділу Посольства Республіки 

Польща у м. Києві; Яцек Гоцловський - консул Республіки Польща у Києві; 

Олександр Полячок - голова Об'єднання поляків "Полонія" ім. Кароля 

Шимановського, директор музею К. Шимановського. 

У рамках вищезазначеної зустрічі учасники обговорили широке коло 

питань щодо розгортання взаємовигідного українсько-польського 

співробітництва в економічній, культурній, освітній та інших сферах, що 

становлять взаємний інтерес. Крім того, міський голова звернувся з 

проханням посприяти в пошуку міст-побратимів Республіки Польща з метою 

подальшого налагодження дружніх зв'язків, а члени делегації, в свою чергу, 
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підтвердили зацікавленість в інтенсифікації двосторонніх відносин шляхом 

встановлення побратимських стосунків. 

Користуючись нагодою, міський голова запросив членів делегації 

взяти участь в урочистостях з нагоди Дня міста у вересні поточного року,  

а також повідомив про можливість для польських підприємств налагодити 

безпосередні ділові контакти з суб'єктами господарювання міста у рамках 

Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo", яка проходитиме 

25-28 вересня 2019 року в м. Кропивницькому. В знак дружби представники 

делегацій обмінялися подарунками. 

 

Освіта 

 З 10 червня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

стартував другий етап унікального освітнього проекту «Всеукраїнський 

обмін наукових ідей». 

Протягом дня учні відвідували інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 

майстер-класи з фізики, хімії, енергетики, електроніки, а також розробляли 

власні проекти. 

Команда викладачів з Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» продемонструвала, що наука – це 

творчість, що всі інженерні схеми, це не просто технічні речі, а матеріал,                 

з якого можна творити. Окрім того, за допомогою проектного навчання діти 

змогли самі створити проекти, реалізувати, застосувати свої знання, уміння 

та навички, створити проект. 

 «STEMCampSchool – це унікальна можливість проявити науково-

творчий потенціал кожного вихованця.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради               А.БОНДАРЕНКО   
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Олена Разуменко 22 27 90 
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