
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 11 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

11 серпня 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. 

У роботі комісії брали участь керівники виконавчих органів міської 
ради. 

Розглянуті питання: про звільнення у 2020 році вихованців КЗ 

«Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету міста 
Кропивницького; про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 
Кропивницького сьомого скликання; про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату; про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я України та 
Національної служби здоров'я України щодо встановлення тарифів на 
медичні послуги;                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 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 внесення 

змін                           до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 

лютого 2020 року                    № 3121 «Про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки»; про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року 

№ 1410                                             «Про затвердження Програми паспортизації 
нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-

2020 роки»; про внесення змін                               до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту  та зв'язку у 

м.Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)»                               

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

платі за землю в місті Кропивницькому; про виконання бюджету міста 

Кропивницького за перше півріччя 2020 року; про договір поруки; про 
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надання згоди КП «Електротранс» на придбання тролейбусів на умовах 

фінансового лізингу; про погодження перерозподілу кошторисних 

призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

11 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича 
відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                        

34 питання, серед яких: про надання одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям міста Кропивницького; про надання грошової 
допомоги з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку; про надання 

грошової допомоги                       з нагоди Міжнародного дня глухих; про 

прийняття облікових справ громадян, які перебували на квартирному обліку 

при виконавчому комітеті Новенської селищної ради міста Кропивницького; 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 1ДПРЗ УДСНС 

УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ; про влаштування малолітньої 
дитини до комунального некомерційного підприємства “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 
обласної ради”; про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів тощо. 
 

11 серпня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про організацію протиепідемічних заходів                               

у ДЮСШ; про підготовку до опалювального сезону 2020/2021 року;                              

про підтримання в належному санітарному стані спортивних закладів;                         

про збільшення кількості вихованців ДЮСШ; про здійснення технічного 

обслуговування вогнегасників; про проведення навчально-виховної роботи 

серед допризовної молоді. 
 

11 серпня відбувся брифінг начальника управління освіти Лариси 

Костенко. Мова йшла про підготовку закладів освіти до початку нового 

навчального 2020/2021 року.  

Зважаючи на те, що Кіровоградська область входить до «зеленої» зони 

карантинного режиму, з великою вірогідністю 01 вересня школярі підуть                     

до школи і оволодіватимуть знаннями класичним методом. За інформацією 

Лариси Костенко, спеціальна комісія вже розпочала інспекцію закладів щодо 

перевірки готовності працювати з дотриманням визначених санітарно – 

епідеміологічних норм. У школах завершуються ремонтні роботи у 

приміщеннях, благоустрій територій, одночасно триває закупка антисептиків 
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і миючих засобів та розробляється логістика переміщення учнів коридорами, 

щоб класи не перетиналися на вході – виході. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


