
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 30 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

30 січня 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 були присутні керівники виконавчих органів міської ради. 

Заслухано питання про упорядкування торгівлі з палаток                                

по вул. Соборній (між будинками № 23/34 та 25). 

Розглянуто та не підтримано електронну петицію від 14.01.2020 щодо 

створення або зміни маршруту міського транспорту з Балашівки через  

вул. Волкова. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

30 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулось засідання 

комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів.  

Розглянуто питання про стан погашення  податкової заборгованості 

підприємствами-боржниками до бюджету міста.  

Заслухано 6-х орендарів земельних ділянок та 3-х керівників 

підприємств, що допустили податкову заборгованість по інших податках.  

По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та надані 

необхідні рекомендації. 

 

30 січня під головуванням голови комісії, начальника відділу з охорони 

культурної спадщини управління містобудування та архітектури Надії Лісняк 

відбулось засідання комісії по інвентаризації та обстеженню технічного 

стану  наявних на території міста Кропивницького пам'ятників, інформаційних 

знаків та дощок.  

За підсумками роботи комісії вирішено підготувати проєкт рішення 

щодо визначення майбутніх балансоутримувачів пам'ятників, пам'ятних, 

інформаційних знаків і дощок та винести його на розгляд сесії Міської ради 

міста Кропивницького. 

 

  30 січня під головуванням голови комісії депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 
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Кропивницького.   

    Розглянуті 344 звернення, з них: 259 звернень громадян та 85 звернень 

депутатів міської ради. Погоджено надати допомогу 303 громадянам, 

відмовлено в надані допомоги 23 громадянам та направлено на доопрацювання 

звернення 18 громадян. 
 

30 січня міський голова Андрій Райкович разом з начальником 

управління освіти Ларисою Костенко перевірили якість виконаних ремонтів                   

у спортзалах  КЗ «Новомиколаївська гімназія»  та гімназії № 9. 

Спортивні зали повністю реконструювали. Провели заміну всіх вікон                  

і дверей, облаштували підлогу, встановили якісну систему теплопостачання, 

капітально відремонтували роздягальні та туалетні кімнати. 

Загалом, у 2019 році як і було заплановано, капітально відремонтували 

п’ять спортивних залів. А за чотири роки, за програмою міського голови,                            

в школах міста реконструювали вже 26 спортивних залів. 
 

30 січня відбулося навчання для керівників виконавчих органів міської 

ради на тему: «Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування» за участю Олени Пащенко, 

провідного консультанта Головного управління Національної поліції                                   

в Кіровоградській області. 

 

30 січня під головуванням заступника голови  районної комісії,                 

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету   

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського 

відбулося засідання районної комісії з питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії   населенню, 

надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 133 справи, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 4 (призначено – 4),  житлової субсидії – 

119 (призначено – 94), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним                        

особам – 8 (призначено – 8),  пільги – 2 (призначено – 2). 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  30 січня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  були проведені  заходи: 

виховна година «Будь патріотом – пам’ятай Героїв» (ДЮК «Старт»);               

виховна   година  «Вшанування   пам’яті   Героїв   Крут» (ДЮК  «Надія»). 

 

 30 січня в літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

відбувся вечір пам´яті «Дві мови, два крила», присвячений життю і творчості 
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художниці, поетеси, критика Тамари Баришевої (Іванової). 

 На захід зібралися поети, композитори, письменники Кропивницького, 

працівники музею та студенти музичного училища.   

 Поетеса самостійно вивчила українську мову і літературу, переклала 

російською вірші Ліни Костенко, Івана Світличного, Романа Бабовала та 

наших земляків – Євгена Маланюка, Валерія Гончаренка. Її перу належить 

поема про Чорнобиль. 

 На заході відбулась прем’єра пісні «Вересневий ярмарок» на слова 

поетеси (музика і виконання Бориса і Валентини Притул - дуету «Лебедина 

вірність»). 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 

 



4 

 

 

 


