
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              25 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

25 листопада міський голова Андрій Райкович 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: проведення 

розслідування за фактом пошкодження  та крадіжки комунального майна 

(елементів зупинки громадського транспорту) по вул. Преображенській та 

оприлюднення у ЗМІ прізвищ винуватців; завершення сезону ремонтно-

будівельних робіт у 2019 році та необхідності проведення наради з 

підведення підсумків роботи за усіма аспектами; підготовки до зимового 

періоду (встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, 

надання пропозицій патрульною поліцією щодо вирішення проблеми 

паркування транспорту на узбіччі доріг в середмісті, забезпечення належної 

підготовки майданчиків для відстою великогабаритного транспорту); 

підготовки проектів на 2020 рік для виконання ремонтно-будівельних робіт, в 

т.ч. щодо автономізації теплового господарства закладів комунальної 

власності; необхідності ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та інших. 

Розглянуто питання про інвестиційні процеси у м. Кропивницькому.    

 
25 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб                                з їх числа. 

Розглягнуті  питання: звіт про проведену роботу; про листи управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної                    

у місті Кропивницькому ради від 11.11.2019 року № 6909/11-17,                                           

від 13.11.2019 року № 7002/11-17 щодо можливості виплати грошової 

компенсації за належне для отримання житлове приміщення; про рішення 

обласної комісії з питань прийняття рішень щодо розподілу у 2019 році 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 

будівельно-ремонтні роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для розвитку 

сімейних             та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом                   дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа                     від  22.11.2019 року; про затвердження 
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списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному 

обліку у відділі ведення обліку житла Міської ради міста Кропивницького, 

для виплати грошової компенсації                              за належні для отримання 

житлові приміщення з метою придбання житла. 

     

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

25 листопада  в ДЮК «Зоряний» КЗ «Об’єднання  дитячо-юнацьких 

клубів за місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького» 

проведено  виховну годину «Я маю право». 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

25 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ”                 

та вздовж будинку 37/16) щодо  припинення несанкціонованої торгівлі.      

 Під  час  рейду несанкціонована торгівля  не  здійснювалась.   

 

Освіта 

 

25 листопада на базі комунального закладу „Навчально-виховне 

об’єднання „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа                       

І ступеня „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання „Контакт” відбувся ІІ тур всеукраїнського 

конкурсу «Учитель                 року – 2020» в номінації «Зарубіжна 

література».  

Переможцем визнана Наталя Шевченко - вчитель зарубіжної 

літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 


