
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 18 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

18 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. 

Розглянуто питання про перерозподіл кошторисних призначень                              

по головних розпорядниках коштів бюджету міста. 

18 серпня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося перше засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 32 депутати міської ради, заступник голови 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради І.Жарова, в.о. старости 

Новенського старостинського округу С.Денисенко, в.о. керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області М.Соломонов, 

керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової 

інформації та громади міста. 

Перед початком сесійного засідання міський голова А.Райкович і 

секретар міської ради А.Табалов виконали почесну місію і нaгоpодили 

дипломами лaуpеaтів переможців міських пpемій у сфеpі літеpaтуpи, 

обpaзотвоpчого та фотомистецтвa. 

На першому засіданні було прийнято 129 рішень, з них: про 

депутатський запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького;                  

про інформацію Кіровоградської місцевої прокуратури про результати 

діяльності на території м.Кропивницького протягом І півріччя 2020 року;                   

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 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 27 грудня                     

2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму  

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; 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 
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ради від 21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування міської премії                

в галузі культури»; про доповнення Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік;                                    

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 встановлення транспортного податку на 2021 рік;                                     

про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади 

керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти міста 

Кропивницького у новій редакції; 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, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки»; про забезпечення самопредставництва                 

в судах; про договір поруки; про надання згоди КП «Електротранс» Міської 

ради міста Кропивницького» на придбання тролейбусів на умовах фінансового 

лізингу; 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 внесення змін                              

до показників бюджету селища Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000); 

про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького  

у 2020 році; про затвердження Положення про уповноважену особу та 

призначення уповноваженої особи;про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами);                       

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                        

від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 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 звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я України та Національної 

служби здоров'я України щодо тарифів на медичні послуги; про затвердження 

Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій редакції                                    

(11 підприємств);  про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького майнового комплексу 

(приміщення), розміщеного за адресою: місто Кропивницький,                                           

вул. Металургів, 25-а та перебуває у комунальній власності територіальної 
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громади смт Нового; про створення комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького; про затвердження Положення про конкурс на посаду 

директора комунальної установи «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького та Положення 

про конкурс на посаду педагогічних працівників комунальної установи 

«Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської 

ради міста Кропивницького; 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 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 затвердження Положення про Головне управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції; про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького; 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 передачу майна 

Кропивницькому міському військовому комісаріату; про внесення змін                             

та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального майна; 

про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року  

№ 1567 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28»; про надання в користування 

гуртожитку; про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання; про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний                     

та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання»; про звільнення Дзюби Н.Є.; про внесення змін                                

до рішення Міської ради міста Кропивницького  від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень                      

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»; 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 перейменування 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

та затвердження Положення в новій редакції; про перейменування шкіл;                   

про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282                 

«Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки»; 
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про внесення змін до рішення міської ради від 28 липня 2016 року № 456  

«Про рекомендовану чисельність виконавчих органів Кіровської та Ленінської 

районної у місті Кіровограді рад»; про регулювання земельних відносин. 

В роботі двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

Діяльність органів влади на місцях 
Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 18 серпня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 7 проєктів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з обліку; про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 червня 2009 року № 749 “Про затвердження нової нумерації 

квартир житлового будинку по вул. Радянській, 4”; про продовження терміну 

дії ордера; про надання жилого приміщення у гуртожитку; про затвердження 

рішення про надання службових квартир; про затвердження рішення про 

надання житлового приміщення.  
 Комісія також розглянула 2 звернення громадян з житлових питань.   
  

18 серпня начальник відділу фізичної культури та спорту управління 

молоді та спорту Славік Іванов провів нараду з керівниками підпорядкованих 

спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про підготовку до початку навчального року                               

у ДЮСШ в умовах запроваджених карантинних заходів; про дотримання 

санітарно-епідемічних норм під час проведення навчально-тренувальних 

занять і спортивних заходів; про участь у міських заходах з нагоди Дня 

Незалежності України; про забезпечення участі кропивницьких спортсменів                   

в чемпіонатах України з видів спорту; про формування штатних розписів;                 

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

проходження диспансерних оглядів; про формування планів спортивно-

масових заходів на вересень. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

18 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль» 

проведено рейд-відстеження по вул. Полтавській (біля ринку «Полтавський» 

ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн») з припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими товарами  
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Під час роботи рейду несанкціонована торгівля була призупинена. 

Торгуючи переведені на територію ринку «Полтавський». 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної» торгівлі 

на тротуарах, газонах, біля житлових будинків та розповсюджено листівки                     

з інформацією стосовно адміністративної відповідальності.  

 

Освіта 

 

18 серпня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

онлайн-нараду з керівниками закладів освіти.  

Розглянуті питання: про роботу закладів освіти в умовах карантинних 

обмежень з 01.09.2020 року; про попередню мережу закладів загальної 

середньої освіти на 2020/2021 навчальний рік; про тарифікацію педагогічних 

працівників на 2020/2021 навчальний рік; про зарахування дітей до 1-го та                 

10-х класів; про стан готовності закладів до нового навчального року;                              

про підготовку до опалювального сезону 2020/2021 року. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 
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