
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 06 липня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

06 липня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Максима Линченка відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про затвердження Положення про уповноважену 

особу та призначення уповноваженої особи; про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 05 березня 2020 року № 3154                        

«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції»; про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на заміщення посади керівника закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти міста Кропивницького в новій редакції;                      

про створення комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького;                                   

про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції; про забезпечення самопредставництва в судах; про затвердження 

Положення про Головне управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції; про внесення змін та 

доповнень до рішення міської ради від 10 червня  2016 року № 325 «Про обсяги 

і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою 

Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання 

та їх виконавчим органам»; 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)». 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

06 липня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними особами. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: вчасного 

виконання будівельних робіт на визначених об»єктах; благоустрою міста; 

проведення дезінфекції та дератизації на контейнерних майданчиках; 



2 
 

погашення населенням заборгованості за спожиті комунальні послуги,                 

в першу чергу з постачання теплової енергії; належної організації роботи                                       

КП «Теплоенергетик»; посилення заходів щодо припинення стихійної торгівлі 

по вулицях міста; забезпечення виконання програми «Безпечне місто;  

організації руху великовагового транспорту по території міста; підготовки                 

до проведення 09 липня 2020 року чергового засідання сесії міської ради; 

обов»язковості дотримання карантинних заходів в громадських місцях,                              

в т.ч. громадському транспорті та інших. 

 

06 липня під головуванням голови комісії, депутата Міської ради           

міста Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста.   

Розглянуто 87 заяв, з них: погоджено надати одноразову адресну 

грошову допомогу 69 мешканцям міста;  відмовлено – 11 мешканцям; 

направлено на доопрацювання заяви 7 мешканців. 

  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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