
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ
                              за 17 серпня 2020 року

м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання

17  серпня 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  присвоєння  звання  «Почесний  громадянин
міста Кропивницького»; про звільнення Дзюби Н.Є.; про внесення змін до рі-
шення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну
чисельність та штати апарату Міської ради  міста Кропивницького та її ви-
конавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького»
(зі  змінами);  про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Міської  ради  міста
Кропивницького  сьомого  скликання;  про перейменування  Кропивницького
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження
Положення в новій редакції; про перейменування шкіл                       (КЗ «Лі-
цей»  «Науковий»  Міської  ради  міста  Кропивницького;
КЗ  «Кропивницький  Навчально-реабілітаційний  центр  Міської  ради  міста
Кропивницького).

17  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:  депутат  міської  ради  В.Яремчук,
заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
О.Вергун,  в.о.  старости  Новенського  старостинського округу  С.Денисенко,
керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті питання: про  внесення доповнень до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143 «Про продовження
терміну дії Програми та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» («Про затвердження
Програми  оптимізації  системи  теплопостачання  у  місті  Кропивницькому
на 2017-2018 роки»); про внесення змін та доповнення 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 доповнення до рішення міської
ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання,
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благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропи-
вницького на 2017-2021 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 21 листопада 2017 року 1194 «Про затвердження Міської
програми  профілактики  та  протидії  злочинності  «Безпечне  місто»
на  2017-2020  роки»  (зі  змінами)»;  про  здійснення  місцевого  запозичення
до  бюджету  міста  Кропивницького  у  2020  році;  про  внесення  змін
до  показників  бюджету  селища  Нового  на  2020  рік  (код  бюджету
11201401000);  про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивни-
цького 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та
збереження  зелених  насаджень  у  місті  Кропивницькому
на 2018-2021 роки»; про погодження проєкту рішення міської ради № 4161
«Про  внесення  змін  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  18  грудня  2019  року  №  3046  «Про  бюджет  міста  Кропивницького
на  2020  рік»  (код  бюджету  11201100000);  про  внесення  змін  до  рішення
міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки»; про перерозподіл кошторисних при-
значень по головних розпорядниках коштів бюджету міста.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

17  серпня  міський голова  Андрій  Райкович  провів  апаратну  нараду
з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих  органів  ради,  керівниками  виконавчих  органів  міської  ради
та запрошеними особами.

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення
підготовки до опалювального періоду 2020/2021 року; незадовільного реагу-
вання  КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»  на  звернення  громадян  щодо лі-
квідації аварійних ситуацій; не виконання доручення міського голови щодо
нанесення  дорожньої  розмітки  біля  закладів  освіти;  організації  виконання
робіт  на  пускових  об»єктах;  проведення  зустрічі  з  активом  новообраної
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивни-
цького; проведення масових заходів з дотримання карантинних вимог; підго-
товки  до нового навчального року 2020/2021 року; підготовки                     до
відзначення  державних  свят  –  Дня  Державного  Прапора  України  та  Дня
Незалежності  України;  необхідності  посилення  боротьби  поліцією
з розповсюджувачами наркотичних засобів;   підготовки  до  засідання  сесії
міської ради та інших.

Розглянуто питання про виконані роботи КП «Універсал 2005» протя-
гом 2020 року.
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Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

17 серпня у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося
відкриття  персональної  виставки  творів  одеського  митця,  народного
художника  України  Миколи  Прокопенка  «Графічні  мініатюри»  в  рамках
проєкту «Лауреати премії ім. О.О.Осмьоркіна».

Відбулася  презентація  підготовленого  музеєм  каталогу  виставки
та показ телепередачі «Влада таланту» - інтерв´ю з художником Миколою
Прокопенком  в  галереї  «Єлисаветград»  під  час  його  візиту  до
м.Кропивницького у 2017 році. 

Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку

17  серпня в  рамках  реалізації  проєкту «Муніципальний  патруль»
проведено  рейди-відстеження  по  вулиці  Полтавській  (біля  ринку
“Полтавський”),  на  розі  вулиць  Соборної  та  Глинки,  вулиці  Вокзальній
(біля  магазину  “АТБ”  та  вздовж  будинку  37/16)  з  припинення
несанкціонованої торгівлі.        

Під  час  проведення  рейдових  відстежень:  по  вул.  Полтавській
торгуючі вели себе агресивно, тому було викликано наряд патрульної поліції.
Несанкціонована торгівля  частково була призупинена,  частина торгуючих
перейшла   здійснювати   торгівлю   на  ринок;  на  розі  вулиць  Соборної
та  Глинки  –  торгівля   баштанними   культурами   була    припинена;
по  вул.   Вокзальній – торгівля не здійснювалась,  торгуючі  реалізовували
плодоовочеву продукцію по вул. Івана Похитонова.

З  особами,  які  реалізовували  плодоовочеву,  сільськогосподарську
продукцію  та  бахчеві  культури,   проведена  роз`яснювальна  робота  щодо
заборони  несанкціонованої  торгівлі  на  тротуарах,  газонах,  біля  житлових
будинків та автомобільних доріг.     

Освіта

17 серпня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися
конкурси на заміщення вакантних посад директорів  комунального закладу
«Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького» та загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області.

Рішеннями конкурсних комісій рекомендовано для  призначення  на
посади директорів Шевельову Лілію Анатоліївну  та Павленко  Світлану
Олександрівну  відповідно.

Начальник організаційного відділу      Олена РАЗУМЕНКО
Ірина Штадченко  35 83 89
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