
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 04 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

04 серпня секретар міської ради Андрій Табалов провів чергове 

засідання робочої групи по координації проведення робіт зі знищення 

амброзії на території міста. 

У нараді брали участь: ініціатор розробки і реалізації міської програми  

боротьби з амброзією, депутат міської ради Катерина Шамардіна, 

представники Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради, сектора екології та природоохоронної діяльності управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради, КП "Благоустрій", спецінспекції, районних у місті рад. 

Міська рада на найближчому сесійному засіданні має передбачити 

кошти у сумі 49,5 тисяч гривень для закупівлі п'яти мотокос, і це буде 

суттєва підтримка кропивницьким комунальникам. 

 

04 серпня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди відбулося засідання 

адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 

    Розглянуто 13 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтями 152, 156, 180 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу                     

по 11 протоколах на загальну суму 9 452 грн. Закрито провадження по                               

2-х протоколах. 

 

04 серпня 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. 

  Розглянуті питання: про працевлаштування працівників Новенської 

селищної ради; про фінансування відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу; про стан проведення інвентаризації 

об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою смт Нового; про 

вжитті заходи щодо врегулювання питань, викладених у зверненнях                               

громадян. 

 

04 серпня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу зустріч з ініціативною групою 

мешканців смт Нового. Під час спілкування учасники наради детально 

обговорили актуальні питання щодо забезпечення життєдіяльності громади. 
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Однією з головних проблем, що сьогодні турбує жителів Нового,                      

є проїзд в громадському пасажирському транспорті. Через карантинні заходи 

автобуси і маршрутні таксі перевозять обмежену кількість пасажирів – не 

більше посадкових місць в салоні. Олександр Мосін запевнив, що над 

вирішенням проблеми  вже працюють у міській раді Кропивницького.                         

Для цього потрібно розширювати автопарк комунального підприємства 

“Електротранс”.  

Також було зазначено, що коштом міського бюджету у смт Новому 

збудували сучасну модульну котельню, вартістю майже 20 мільйонів 

гривень. Важливим також є врегулювання вартості питної води – мешканці 

Нового тепер в рівних умовах з жителями інших мікрорайонів 

Кропивницького. 

 

04 серпня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Славік Іванов провів 

нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про дотримання протиепідемічних заходів                                 

в підпорядкованих закладах на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19); про нагородження працівників до Дня 

міста; про проведення міського конкурсу «Молода людина року»;                               

про підтримання в належному санітарному стані спортивних закладів;                      

про підготовку до опалювального сезону 2020/2021 року; про проведення 

практичного заняття за участі працівників УМНС  в Кіровоградській області                           

в КДЮСШ № 3. 

 

04 серпня  відбувся  брифінг  заступника  начальника  управління 

молоді та спорту Катерини Черкасської. Мова йшла про  оздоровлення у 2020 

році дітей пільгових категорій віком від 7 до 17 років. Катерина Черкасська 

зазначила, що є можливість скористатися і отримати путівку до дитячих 

стаціонарних закладів відпочинку за наступними оздоровчими змінами: 07.08 

– 27.08 – ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорномор'я», смт Сергіївка 

Одеської області; 08.08 – 28.08 – дитячий оздоровчий табір «Веселка»,                      

м. Скадовськ;  27.08 – 16.09 – ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина 

Чорномор'я», смт Сергіївка Одеської області. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність громадських організацій 

 

04 серпня відбулося перше засідання новообраного правління 

Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького, у якому брав участь секретар міської ради Андрій Табалов. 

  Члени правління детально обговорили організаційні питання діяльності 

комісій Громадської ради, шляхи взаємодії органів влади та  інститутів 

громадянського суспільства на партнерських засадах, особливу увагу 



3 

 

звернули на необхідність вирішення проблемних питань, зокрема: взяття на 

баланс дитячих та спортивних майданчиків комунальними підприємствами 

міста, озеленення Кропивницького, очищення русла річки Інгул, 

функціонування житлово-комунальної сфери,  наповнення бюджету міста 

тощо 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 04 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд - відстеження по вулиці Вокзальній, біля магазину “АТБ” та 

вздовж будинку 37/16, з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час проведення рейду торгівля за вказаною адресою не 

здійснювалась. 

   Торгівці здійснювали торгівлю плодоовочевою продукцією поблизу 

майданчика по вул. Похитонова, оскільки на майданчику   були припарковані 

легкові автомобілі.  

 

 

 

Начальник організаційного відділу    Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


