
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  09 вересня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

09 вересня 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 комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки»;                   

про надання згоди на добровільне приєднання Новенської селищної 

територіальної громади Кіровоградської області до Кропивницької міської 

територіальної громади Кіровоградської області. 

Розглянуто та підтримано електронні петиції від 02.09.2019 про поділ 

класів на підгрупи при вивчені української мови та від 04.09.2019 про 

функціонування груп продовженого дня. 

 

09 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега Краснокутського  

відбулося засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького                      

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

На засіданні комісії були присутні керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: про передачу пожежних гідрантів; про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  від 15 лютого 2018 року 

№ 1422 «Про затвердження Програми зайнятості населення                                                     

м. Кропивницького на 2018-2020 роки»; про надання згоди на добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади Кіровоградської 

області до Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської 

області; про виконання бюджету міста Кропивницького за перше півріччя  

2019 року. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
09 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                       

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 



2 

 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: належної 

організації 2019/2020 навчального року; забезпечення харчовими продуктами 

медичних закладів міста та проведення перевірки щодо здійснення закупівлі 

харчових продуктів закладами освіти та охорони здоров'я; підготовки 

проекту міського бюджету на 2020 рік; підготовки до опалювального сезону 

2019/2020 року; забезпечення комунального порядку в місті та ремонту доріг; 

врегулювання організації руху по вул. Семена Тютюшкіна; підготовки та 

проведення другого засідання шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, яке відбудеться 10 вересня 2019 року; 

систематичного очищення акваторії р. Інгул від сміття в районі гідроспоруди 

по вул. Михайлівській.  

Розглянуто питання про реалізацію державних та місцевих програм, 

спрямованих на надання соціальних послуг населенню Подільського району 

міста Кропивницького.  

 

09 вересня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради                          

та виконавчого комітету  м. Кропивницького з нагоди 265-ї річниці 

заснування міста 3-х осіб; з нагоди Дня машинобудівника та Дня рятівника 

по одній особі. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

  
  

    

 

 

 


