
 
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 14 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

14 травня 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                    

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 встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 
14 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини. 

 Розглянуті питання: про доцільність позбавлення батьківських прав – 

6; 

про надання дозволів – 4. 

 

14 травня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів робочу нараду з керівниками 

комунальних підприємств міста. 

Під час наради за дорученням міського голови Андрія Райковича він 

розставив ключові акценти, на яких сьогодні мають зосередити увагу 

комунальні служби обласного центру. 

Комунальне підприємство «Міськсвітло» продовжує роботу по заміні 

усіх натрієвих ліхтарів зовнішнього освітлення на економні світлодіодні                 

в рамках програми міського голови «Світле місто». Також перед керівником 

підприємства поставлено завдання щодо використання демонтованих 

ліхтарів, які ще придатні до використання, для встановлення на інших, вкрай 

необхідних об’єктах. 
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Олександр Вергун попередив комунальників про важливість                      

і необхідність регулярного покосу трави та карантинних рослин на території 

міста і своєчасної обрізки аварійних дерев. 

Не менш актуальною на сьогодні залишається робота зі стерилізації 

безпритульних тварин. Від початку року КП «Універсал 2005» спільно                             

з волонтерами вже стерилізували 258 безпритульних собак.  

Дуже важливим питанням комунального блоку є ремонт доріг. 

Продовжуються поточні і капітальні роботи на ключових магістралях міста,                     

а також в напрямках околиць міста. Комунальники отримали завдання 

перевірити наявність та стан дорожніх знаків та пожвавити роботу з 

нанесення якісної розмітки, особливо на жвавих ділянках доріг. 

 

14 травня під головуванням заступника голови  районної комісії,                 

начальника управління  соціального  захисту  виконавчого  комітету              

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 47 справ, зокрема щодо: припинення житлової субсидії – 40 

(припинено – 40) та призначення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 7 (призначено – 7). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


