
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 26 травня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

26 травня 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. 

Розглянуті питання:про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору 

на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами; про встановлення транспортного податку на 2021 рік;                                 

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки;про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку. 

Розглянуто та підтримано електронну петицію від 12.05.2020 щодо зміни 

умов для перевізних компаній: заміна БАЗ-2215 на більш комфортний                                

та габаритний варіант. 
 

26 травня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 32 депутати міської ради, керівники 

виконавчих органів міської ради. 

Після відкриття сесії міський голова А.Райкович повідомив про те, що 

пішли з життя два Почесних громадянина міста – Віктор Желтобрюх та Віталій 

Кривенко. Присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. 

Радник міського голови (на громадських засадах)  з питань санітарно-

епідеміологічної безпеки Іван Касьяненко та головний лікар КНП «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького Олександр Артюх 

проінформували присутніх про рівень захворюваності громадян                                           

на інфекцію COVID-19, забезпечення медичних працівників засобами захисту 

та медичних закладів необхідним обладнанням і медикаментами. 

На двадцять першій сесії було прийнято 26 рішень, 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 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 затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти міста 
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Кропивницького у новій редакції; 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 доручення; про звільнення у 2020 році окремих категорій осіб 

від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету 

міста Кропивницького; 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 утворення управління інформаційних технологій 

Міської ради міста Кропивницького; про звільнення осіб з інвалідністю                           

І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами; про надання згоди на безоплатну передачу 

комплексу будівель по вул. Кропивницького, 119 з державної власності                            

до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького;                 

про затвердження Положення про управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції; про передачу демонтованих матеріалів;                 

про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Кропивницького житлового приміщення;                                  

про внесення змін та доповнень 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 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 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 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 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 звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики у 2019 році; 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. 

Робота двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершена. 
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 26 травня 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 47 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 150, 152  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                        

по 33-х протоколах на загальну суму 36 601 грн. Закрито провадження                                 

по 14 протоколах. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 

 

26 травня підприємці наметових ринків зібралися на площі перед 

міською радою, щоб вимагати дозволу на початок роботи своїх торговельних 

яток. На їх думку, пом’якшення умов карантину в Україні дозволяє їм відкрити 

свої торгові місця після понад двомісячної перерви. До присутніх вийшов 

міський голова Андрій Райкович і пообіцяв після завершення засідання сесії 

міської ради зустрітися з  представниками підприємців у приміщенні міської 

ради. 

 Після обіду відбулася зустріч. Міським головою було висунуто ряд 

вимог до організації їх роботи: по кожному наметовому ринку буде складена 

схема розташування торговельних точок, передбачені окремі входи  та виходи, 

забезпечено контроль за кількістю покупців, яка не має перевищувати  норму 

10 квадратних метрів на одну людину, проведення температурного скринінгу 

працівників ринку, наявність засобів індивідуального захисту та 

дезінфекційних розчинів. Підприємці погодилися з алгоритмом, 

запропонованим міським головою. Після встановлення наметів їх відразу 

перевірить комісія міської ради  і, у разі відсутності зауважень, дасть «добро» 

на початок роботи. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


