
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 08 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

08 вересня 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 постійної комісії брали участь керівники виконавчих органів 

міської ради. 

Розглянуто питання про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького. 
 

08 вересня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося друге засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 38 депутатів міської ради,  

в.о. старости С.Денисенко, заступник голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради А.Постолатій, керівники виконавчих органів міської 

ради, представники засобів масової інформації та громади міста. 

На другому засіданні двадцять другої сесії було прийнято 100 рішень,  

з них: 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 виконання учнями, вихованцями, 

педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти 

Державного Гімну України; про внесення змін до показників бюджету селища 

Нового на 2020 рік; 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 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  (№ 2566 «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м.Кропивницькому на 2020 

рік», № 2567 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»); про визначення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого 
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майна фізичних осіб; про межі Фортечного району у місті Кропивницькому; 

про регулювання земельних відносин. 

Міська рада міста Кропивницького прийняла рішення про присвоєння 

звання Почесний громадянин міста Кропивницького Сухомлину Миколі 

Олексійовичу, громадському та державному діячу, голові Кіровоградської 

обласної ради у 1990-1991, 1992, 1994-1999, 2006-2010 роках. 

В роботі двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 

оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

08 вересня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про дотримання рекомендацій Міністерства 

охорони здоров’я щодо організації протиепідемічних заходів в закладах 

фізичної культури та спорту; про затвердження робочих планів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл; про підготовку до опалювального сезону 

2020/2021 року; про відзначення Дня фізичної культури і спорту України;                

про медичне забезпечення; про проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів.  
 

08 вересня  заступник  начальника  управління  молоді  та  спорту 

Катерина Черкасська та начальник відділу сім’ї та молоді управління  молоді  

та  спорту Людмила Дорохіна  провели нараду з  педагогами-організаторами 

КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького».  

Розглянуті  питання: про готовність клубів до початку нового                              

2020/2021 навчального року (дотримання карантинних обмежень в клубах, 

набір дітей в гуртки та секції);  про проведення  заходів  до  Дня  міста. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 08 вересня у бібліотеці-філії № 12 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено бібліорегату «Як знайти 

потрібну інформацію на блогах, сайтах, в електронному каталозі». 

 Кожного, хто завітав до інтернет-пункту, бібліотекар ознайомила                               

з електронним каталогом та правилами пошуку потрібної літератури. 

Користувачі мали змогу використати здобуті знання на практиці. Зацікавили 

відвідувачів і рекомендації, як краще та швидше знаходити потрібний матеріал 

на сайтах та блогах.  

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко  35 83 89 
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