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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

        05 жовтня 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 взяли участь заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Вергун, керівники виконавчих 

органів міської ради. 

        Розглянуто питання: про внесення змін до рішення міської ради від                    

17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на  2017-

2021роки»; про внесення змін 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 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»; 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 надання 

повноважень. 
 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

        05 жовтня міський голова Андрій Райкович провів 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 запрошеними особами.  

        Очільник міста зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення 

санітарного очищення міста; необхідності оперативного інформування 

населення про припинення водопостачання з 06 по 08 жовтня 2020 року, про 

складову ціни послуги з управління багатоквартирними будинками та про 

використані кошти; регламентування форм проведення особистих прийомів 

керівництва міської ради; обов'язковості дотримання карантинних заходів в 

громадських місцях та в приміщенні міської ради; недопущенні переміщення 

великовагового та великогабаритного транспорту центральними вулицями 

міста; посилення боротьби з розповсюдженням наркотичних засобів; 

належної  



 

підготовки до проведення чергового засідання сесії міської ради, в тому числі 

із земельних питань тощо. 

 

        05 жовтня під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуто питання про тимчасове влаштування 2-х дітей до родини. 

 

Питання соціально-економічного стану                                                       

Фінансові питання  

        01 та 05 жовтня до бюджету міста Кропивницького надійшла 

субвенція з обласного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих 

ради та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету в сумі 6 106,9 тис. грн за вересень-жовтень 2020 року. 

Зазначені кошти в повному обсязі перераховані Кропивницькій міській 

територіальній виборчій комісії в сумі 1 536,02 тис. грн та районним у місті 

Кропивницькому територіальним виборчим комісіям в сумі 4 570,88 тис. грн, 

з них Подільській – 1 718,84 тис.грн, Фортечній – 2 852,04 тис.грн. 

 

Житлово-комунальна сфера 

        З 28 вересня по 02 жовтня спеціалістами спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького проведено рейди по перевірці 

санітарного стану 27 вулиць міста. За результатами рейдів складено 9 

протоколів про порушення ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та виписано 32 попередження. 

 

  

  

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Альвіна БОНДАРЕНКО 
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