
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 05 березня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

05 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося четверте засідання дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради, голова Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, голова Фортечної районної 

у місті Кропивницькому ради О.Кришко, в.о. старости Новенського 

старостинського округу С.Денисенко, в.о. керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури Кіровоградської області Є.Козир, керівники виконавчих органів 

міської ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На четвертому засіданні було прийнято 130 рішень, з них: про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до депутатів Кіровоградської 

обласної ради щодо відтермінування розгляду проєкту рішення                                      

«Про реорганізацію закладів охорони здоров’я»; про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради України щодо 

підтримки законопроєктів № 2644 від 20.12.2019 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення 

фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів 

розрахункових операцій» та № 2645 від 20.12.2019 «Про внесення змін                          

до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають 

посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування 

реєстраторів розрахункових операцій»; про надання інформації шодо 

результатів діяльності місцевої прокуратури на території міста 

Кропивницького за 2019 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 («Про затвердження Міської 

програми підтримки сімей на 2018-2020 роки»); про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046                            

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»; 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                 

від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м.Кропивницького на період до 2020 року»;                                

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                        
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на 2019-2021 роки»; про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції; про делегування 

повноважень зі зберігання реєстраційних справ; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201                              

«Про створення комунального некомерційного підприємства «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького»;                                

про визначення державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних 

доріг» замовником робіт по об’єктах благоустрою на території міста 

Кропивницького; про штатний розпис Новенської селишної ради;                                  

про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо ситуації, 

яка склалася стосовно регіонального мовлення та кодування 

загальнонаціональних каналів; про внесення змін 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 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 регулювання земельних відносин. 

Робота дев'ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершена. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

  03 березня під головуванням заступника голови адміністративної комісії 

– начальника відділу правового забезпечення юридичного управління Артема 

Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

    Розглянуто 18 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 180 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                     

по 10 протоколах на загальну суму 10336 грн. Закрито провадження                         

по 5 протоколах. Повторний розгляд 5 протоколів перенесено на наступне 

засідання адміністративної комісії. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

         05 березня в ДЮК «Зоряний»  КЗ  «Об’єднання   дитячо-юнацьких клубів 

за місцем  проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено 

майстер-клас з виготовлення вітальних листівок до Міжнародного   жіночого   

дня. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

  

 З 04 по 08 березня по вул. Великій Перспективній з нагоди 

Міжнародного жіночого дня триває святкова торгівля листівками,  м’якими  

іграшками,  подарунками, сувенірами та живими квітами. 

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 24 75 85 
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