
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             за 14 вересня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

14 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 керівники виконавчих органів  

міської ради. 

Розглянуті питання: про погодження рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 09 вересня 2020 року № 447                                  

«Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень 

по управлінню розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького на 2020 рік»;  про внесення змін та доповнень до Заходів 

щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення                       

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

14 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: підготовки                  

до святкування Дня міста, забезпечення дотримання карантинних вимог                    

під час проведення святкових заходів; необхідності встановлення посту 

патрульної поліції біля автостанції № 1 з метою здійснення контролю за рухом 

великовагового транспорту та недопущення його проїзду по вул. Полтавській, 

де проводяться роботи з капітального ремонту дорожнього покриття; 

необхідності посилення боротьби поліцією з розповсюджувачами 

наркотичних засобів та проведення роботи щодо упередження всіляких 

провокацій в місті; посилення управлінням торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій спільно з поліцією та спеціалізованою інспекцією 

роботи щодо припинення «стихійної» торгівлі по вулицях міста; оперативного 

реагування на аварійні ситуації тепловодопостачальними підприємствами,  

службами МНС, швидкою медичною допомогою. 
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Розглянуто питання про виконані роботи КП «ЖЕО № 3» протягом                    

2020 року. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
З 10 по 14 вересня в м. Харкові проходив чемпіонат України                                         

зі скелелазіння серед чоловіків та жінок (види програм: трудність, болдеринг 

та багатоборство). Змагання зібрали 148 найсильніших спортсменів із десяти 

регіонів України. Кіровоградську область представляв вихованець 

комунального закладу  «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Міської ради міста Кропивницького», ФСТ «Динамо» Ярослав Ткач. 

Ярослав попав до десятки найсильніших скелелазів України в 

олімпійському виді програми багатоборство, посівши шосте місце. 

Наступні змагання, до яких готуються спортсмени-скелелази серед 

юніорів, молоді та юнаків в програмі швидкість та трудність, відбудуться                 

з 23 по 27 вересня 2020 року в місті Дніпрі. 

 Готує до змагань спортсменів тренер-викладач Микола Побережець. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

14 вересня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль 

проведено рейд-відстеження по вулиці Добровольського (біля будинків                     

№ 11, 15 та ринку “Новомиколаївські ряди”)  з припинення несанкціонованої 

торгівлі.         

 Під час проведення рейду несанкціонована торгівля була припинена. 

 З особами, які реалізовували сільськогосподарську продукцію,  

проведена роз`яснювальна робота щодо заборони несанкціонованої торгівлі на 

тротуарах, газонах, біля житлових будинків та автомобільних доріг.    

 

   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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