
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 21 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

21 травня 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. 

В роботі комісії брали участь: міський голова Андрій Райкович, 

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради та керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги»                                         

на 2019-2021 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 

2017 року № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки»; про перерозподіл обсягу 

бюджетних призначень; 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 внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня  

року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства 

та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»; 

про внесення змін та доповнень 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 внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 

2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму                  

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про внесення змін до рішення 

міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2022 роки»; про внесення змін до рішення міської ради                                     

від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил                      

в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки»;                              

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  

на 2019 – 2021 роки»; про встановлення ставок та пільг із сплати податку                        
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на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку; про внесення змін до рішення міської ради                                   

від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»                  

(зі змінами); про хід виконання заходів щодо ліквідації заборгованості по платі 

за землю в місті Кропивницькому; про внесення змін до рішення Міської ради 

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

Кропивницького на 2020 рік». 

 

21 травня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

В роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти міста Кропивницького у новій редакції; про надання згоди                

на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які перебувають 

у комунальній власності територіальної громади смт Нового; про звільнення 

осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати 

за користування квартирними телефонами; про внесення змін до рішення 

міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження Програми 

розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки»;               

про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року  

№ 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування міської премії   

в галузі культури»; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту                                   

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                                 

на 2017-2022 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки»; про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; про встановлення розмірів ставок єдиного податку. 

Розглянуті та не підтримані електронні петиції, а саме: про будівництво 

Льодової Арени (розвитку хокею, фігурного катання); про капітальний ремонт 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 14. 

 

21 травня під головуванням голови комісії - заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 
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відбулося засідання комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям 

осіб при виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради.  

На засіданні розглянуті 2 питання про призначення нового розміру 

грошової компенсації: особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни, 

визначеною пунктом 11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та переміщеній особі,                     

яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України                               

і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні                        

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та визнана учасником бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту».  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


