
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 27 травня 2020 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях                                                                              

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 травня під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова  

відбулося засідання координаційної ради з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) міста Кропивницького. 

Розглянуті питання: про внесення змін до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького; про затвердження 

календарного плану конкурсу «Громадський бюджет-2021» та інші. 

За результатами розгляду вищезазначених питань було сформовано 

зміни, які будуть внесені до Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького та затверджено календарний план конкурсу 

«Громадський бюджет-2021» з урахуванням переносу термінів подачі 

проєктів. 
 

27 травня під головуванням заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби  відбулося засідання комісії 

з проведення міського  конкурсу «Дитина року».  

Визначено 10 переможців конкурсу у 6-ти номінаціях. Вручення                  

відзнак міського конкурсу «Дитина року» відбудеться  01 червня 2020 року                  

об 11.30 на площі перед будівлею  міської ради. 
 

 27 травня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося чергове 

засідання комісії з реорганізації Новенської селищної ради міста 

Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького. 

  Розглянуто питання про стан виконання поставлених завдань                                     

та обговорено проблемні питання. 

  Вирішено: тримати на контролі стан проведення повної інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, 

розрахунків, інших активів.  
 

27 травня під головуванням заступника голови комісії – начальника 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Сергія Коваленка відбулося позачергове засідання міської комісії з питань 

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Розглянуто питання: про лист Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій «Про захисні споруди цивільного захисту». 

За результатами роботи комісії прийнято рішення щодо необхідності 

виключення з фонду захисних споруд ряду сховищ цивільного захисту шляхом 

їх зняття з паперового обліку. 
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27 травня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії                           

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій – 6 

(призначено – 6), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                        

сім’ям – 1 (призначено – 1) та пільг – 5 (призначено – 5). 

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

27 травня на виконання рішення позачергового засідання міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                                 

від 25 травня 2020 року начальник управління торгівлі  та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Сергій Горбовський та начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами Олександр Шишко спільно з працівниками 

правоохоронних органів та спеціалістом міського управління                                                 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області провели перевірку  

роботи малих архітектурних форм (наметів) по вул. Соборній (біля Критого 

ринку) в період карантину щодо дотримання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та постанов Головного державного 

санітарного лікаря України. 

В результаті проведеної перевірки працівником поліції складено  

протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).    
 
       

Житлово-комунальна сфера 

 

  27 травня інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та фахівцями міської дружини проведено рейд                                      

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Вокзальної, Євгена Тельнова, Нижньої 

П’ятихатської, Полтавської, Генерала Жадова, Волкова, Пацаєва, Космонавта 

Попова, Яновського та Бобринецького шляху. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 3 протоколи про адміністративні 
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правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 17 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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