
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

           за 24-26 квітня 2020 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 24 квітня 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 комісії були присутні в.о. старости Новенського 

старостинського округу  С.Денисенко, керівники виконавчих органів міської 

ради. 

На комісії розглянуті питання: про внесення змін до показників бюджету 

селища Нового на 2020 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік»; про ситуацію, яка склалася на території селища 

Нового з проведенням аукціонів з продажу права оренди земельної ділянки, 

яке набувається на аукціоні. 

 

24 квітня під головуванням міського голови А.Райковича відбулася  

позачергова двадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. 

В роботі сесії взяли участь 33 депутати міської ради,  

в.о. старости Новенського старостинського округу  С.Денисенко. 

Начальник управління охорони здоров'я міської ради О.Макарук 

проінформувала присутніх щодо ситуації, яка склалася в місті у зв’язку з 

поширенням коронавірусної інфекції, а саме про рівень захворюваності 

громадян, забезпечення медичних працівників засобами медичного захисту та 

медичних закладів необхідним обладнанням і медикаментами. 

Прийнято 4 рішення, з них: про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік»; про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста Кропивницького за 2019 рік; про внесення змін до показників бюджету 

селища Нового на 2020 рік. Робота позачергової двадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького завершена. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

           З 21 по 24 квітня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 261 звернення від громадян і суб’єктів господарювання, надано 

434 консультації. 

         З 21 по 24 квітня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 14 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 



2 

 

комісії - 13 осіб; підготовки необхідних документів - 1 особа. Направлено                 

19 письмових відповідей депутатам, громадянам, організаціям та установам.  
 

   

Діалог влади з народом 

        24 квітня на «Гарячій лінії міського голови» чергувала заступник 

начальника управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

Лариса Кудрик, яка відповіла на 23 дзвінки з питань: коронавірусної інфекції, 

фінансування аптек міста для забезпечення інсуліном пацієнтів, хворих на 

цукровий діабет по програмі «Доступні ліки», укладання договору з сімейним 

лікарем, надання рецептів на протисудомні препарати для дітей з особливими 

потребами. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

До 34-х роковин Чорнобильської катастрофи 

 26 квітня відбулося покладання квітів до пам”ятника “Жертвам 

Чорнобиля” з нагоди 34-х роковин Чорнобильської катастрофи.  

        У заході взяли участь голова Кіровоградської обласної ради Олександр 

Чорноiваненко, заступник голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Свiтлана Лобанова, міський голова Андрій Райкович та секретар 

міської ради Андрій Табалов. 

 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

З 21 квітня по 24 квітня  спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по                                   

18 вулицях міста. За результатами рейдів складено 3 протоколи про порушення 

ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано                    

23 попередження. 
     

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                А.БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Разуменко 22 27 90 
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