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м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        
сьомого скликання 

        08 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. На засіданні  комісії 

були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

  Розглянуто питання: про затвердження Меморандуму про гарантії 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницький 

територіальній громаді смт Нового у разі приєднання територіальної громади 

смт Нового до територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький. 

Розглянута та не підтримана електронна петиція від 20.09.2019 щодо 

безкоштовного проїзду в період навчального року школярам до 14 років в 

громадському транспорті. 

         08 жовтня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання вісімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії взяли участь 36 депутатів міської ради, голова 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, голова 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради О.Кришко, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. 

Прийнято 81 рішення, з них: про депутатські запити депутатів міської 

ради; про передачу пожежних гідрантів; про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                                              

м. Кропивницького приватизованих квартир; про переведення садових 

(дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі 

будинки; 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 внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»; про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб; про доповнення Плану діяльності Міської 

ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на                        

2019 рік; про затвердження Плану діяльності Міської ради міста 
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Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік; про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                                    

31 січня 2019 року № 2296 «Про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету              

на 2019 рік»; про затвердження істотних умов договору енергосервісу; 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 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» (зі змінами); про внесення змін до рішення міської ради                  

від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»; 

про внесення змін та доповнень 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 та доповнень 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 затвердження передавальних актів; 

про врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою до опалювального 

сезону 2019/2020 року; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького 

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

на 2019 рік»; про регулювання земельних відносин. 

        На початку сесійного засідання міський голова Андрій Райкович та 

секретар міської ради Андрій Табалов привітали кропивницьких                      

спортсменок – плавчинь Ipину Теpещенко та Даpію Таpасенко, учасниць 

чемпіонату світу в бразильському Сан-Паулу сеpед споpтсменів з вадами 

слуху у складі збірної команди України, та вручили Подяку міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького організаторам VII Міжнародної 

агропромисловій виставки AGROEXPO-2019 – товариству з обмеженою 

відповідальністю «Украгроекспо», в особі директора Ігоря Глібка. 

Роботу вісімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершено. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        08 жовтня начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів. Розглянуто питання: про проведення спортивних заходів в рамках 

Дня захисника України; про дотримання належного санітарного стану на 



3 

 

територіях КДЮСШ; про проходження диспансерних оглядів; про надання 

пропозицій до проекту бюджету управління на 2020 рік, про підготовку до 

опалювального сезону 2019/2020 року; про стан пожежного обладнання; про 

роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час осінніх шкільних канікул. 

        08 жовтня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та 

спорту міської ради Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами – 

організаторами та керівниками гуртків КЗ «Об’єднання дитячо – юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького». 

Розглянуті питання: аналіз проведених заходів за минулий тиждень; 

планування виховних заходів на наступний тиждень, в тому числі 

проведення заходів до Дня захисника України. 

        08 жовтня під головуванням голови комісії Віктора Закаблуковського 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

        Розглянуто 19 адміністративних справ, по яких винесено наступні 

рішення: накладено штрафи на 16 осіб; накладено усне зауваження за 

малозначністю адміністративного правопорушення на 2 особи; закрито за 

відсутністю складу адміністративного правопорушення 1 справу; повернуто 

на доопрацювання 2 протоколи. 
 

Питання соціально – економічного стану 
Ситуація на споживчому ринку 

        08 жовтня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»   

проведено рейд - відстеження у складі спеціалістів управління  торгівлі та 

побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького, міського управління Держпродспоживслужби, працівників 

поліції та міської дружини по вул. Євгена Тельнова біля ринків «Черемушки» 

та “Привокзальний” з припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами.    

        Несанкціоновану торгівлю плодоовочевою продукцією було частково 

призупинено. За порушення правил благоустрою міста спеціалістами 

спецінспекції складено 6 протоколів за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, за торгівлю “з рук” у невстановленому 

місці; працівником поліції складено 1 протокол  за статтею 160 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та вилучені ваги.     

        З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію 

ринків.    

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                         Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Олена Разуменко 22 27 90 


