
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 07 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

07 вересня 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 постійної комісії брали участь: депутат міської ради 

В.Яремчук, в.о. старости С.Денисенко, керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради                                   

від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил                    

в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки»;                                

про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760                   

«Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки»; про передачу майна 

військовій частині А2077; про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького  від 11 червня 2019 року № 2566, від 11 червня 2019 року                   

№ 2567 та рішень Новенської селищної ради міста Кропивницького                                 

від 26 червня 2019 року № 1175, від 26 червня 2019 року № 1176;                                       

про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб (зі змінами); про внесення змін до 

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

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 

грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницькогона 2020 рік» 

(код бюджету 11201100000). 

  

07 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Миколи Гамальчука 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

У роботі постійної комісії брали участь: депутати міської ради 

С.Капітонов та В.Яремчук, керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про започаткування обов'язкового виконання 

учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної 

середньої освіти Державного Гімну України; про внесення змін до рішення 

міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                                                

на 2017-2022 роки»; про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 
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2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки»; 

про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Кабінету 

Міністрів України. 

 

07 вересня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра 

Шамардіна відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

У роботі постійної комісії брали участь керівники виконавчих органів 

міської ради. 

Розглянуті питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

07 вересня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

з секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради  та комунальних 

підприємств. 

Андрій Райкович зосередив увагу присутніх на питаннях: 

обов»язковості дотримання усіма карантинних вимог; пересування школярів 

до навчальних закладів; обов»язковості дотримання перевізниками 

договірних зобов»язань, в т.ч. перевізником, який працює на маршруті № 

274, та вимог протиепідемічних заходів; підготовки звернення до обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

щодо клопотання перед Кабінетом Міністрів України  про можливість 

збільшення кількості пасажирів для перевезення у громадському транспорті; 

забезпечення комунального порядку в місті та підготовки до роботи  в 

осінньо-зимовий період; підготовки до відзначення Дня міста; забезпечення 

проведення екологічної акції – Всесвітнього дня прибирання; підготовки  до 

проведення засідання сесії міської ради 08 вересня  2020 року; забезпечення 

належного порядку в місті під час проведення фестивалю «Вересневі 

самоцвіти» та міжнародної виставки «АгроЕкспо-2020», транспортного 

сполучення та встановлення і обладнання зупинок громадського транспорту 

в місці розташування виставки; забезпечення з моменту відкриття Центру 

надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» надання послуг у 

повному обсязі.  

Розглянуто питання про виконані роботи КП «Благоустрій» протягом 

2020 року. 
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Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

07 вересня 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  

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.  

Під час роботи муніципального патруля несанкціонована торгівля була 

припинена. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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