
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  19 серпня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

19 серпня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради 

та представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності Міської ради міста Кропивницького та                    

її виконавчих органів; про Бюджетний регламент проходження бюджетного 

процесу бюджету міста Кропивницького; про зняття з контролю окремих 

рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання; про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання;                    про збільшення видатків на надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста; про внесення змін до Заходів 

щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених 

рішенням міської ради від 17 січня       2017 року № 760; про внесення змін до 

рішення міської ради від 17 січня                  2017 року № 759 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки»; про фінансову незабезпеченість галузі «Охорона 

здоров'я» м. Кропивницького; про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. 

Кропивницького на 2019 рік»; про перейменування шкіл. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

19 серпня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                       

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради та 

запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: підготовки до 

введення в експлуатацію житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 24, 

корп. 1;  підготовки  до опалювального періоду 2019/2020 року; покосу 

бур»янів; ремонту доріг та введення в експлуатацію арки; підготовки                                

до нового навчального року 2019/2020 року; підготовки до святкування                    
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Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України; надання 

допомоги громадським організаціям щодо проведення заходів з нагоди                    

5-ї річниці Іловайської трагедії тощо. 

Розглянуто питання про виконання бюджету міста Кропивницького                

за І півріччя 2019 року. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

19 серпня на площі перед міською радою  відбувся святковий 

Медовий ярмарок  з продажу  продовольчих товарів та сувенірної продукції. 

У ярмарку брали участь 43 суб'єкти господарювання міста. 

  

 

 

Заступник начальника 

організаційного відділу                         Ірина ШТАДЧЕНКО 

 


