
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             18 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

18 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра 

Шамардіна відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: 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 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 внесення змін до рішення міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування                     

та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки»;                                        

про врегулювання земельних відносин. 

 

18 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олега 

Краснокутського відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради 

та представники засобів масової інформації. 

Розглянуті питання: 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 від 27 червня 

2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки»;                                            

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 
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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 внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

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

на 2019 рік». 

 

18 листопада під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу; про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького        

до Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів;                                   

про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до голови 

Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров'я» м.Кропивницького на 2020 рік;    

про внесення змін до рішень міської ради від 17 січня 2017 року № 759, 760 

(«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 затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки»); про передачу майна. 

     

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 
 

18 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль 

проведено рейдове відстеження щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами вздовж дороги по                                   

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16). 

Під час проведення рейдового відстеження несанкціонована торгівля  не 

здійснювалась. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


