
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                          за 03 листопада 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

03 листопада 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: голова Подільської районної  

у місті Кропивницькому ради Руслан Фросіняк та 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 та доповнень 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 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 до рішення міської ради від 31.01.2019 № 2282  

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

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки»; 

про перерозподіл обсягу бюджетних призначень по головних розпорядниках 

коштів; про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України. 

 

03 листопада під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулася позачергова двадцять третя сесія Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

В роботі сесії брали участь 34 депутати міської ради, голова 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Р.Фросіняк, заступник 

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

старости Новенського старостинського округу С.Денисенко, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. 

На сесії прийнято 9 рішень, з них: 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 
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2017-2022 роки»;                                   про внесення змін та доповнень 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 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 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 до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького  

на 2020 рік» (код бюджету 11201100000); про звернення депутатів Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів 

України;                        про внесення змін до рішення міської ради від 

31.01.2019 № 2282  

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

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки». 

Позачергова двадцять третя сесія Міської ради міста Кропивницького 

закінчила свою роботу. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської 

комісії з житлових питань. 
 Розглянуто 4 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття гр. Носовського Я.І.  на квартирний 

облік; про зняття громадян з квартирного обліку; про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 09 серпня 2006 року № 961                                   

“Про попередній розподіл квартир”; про виключення квартири із числа 

службових, а також клопотання керівника КП “Електротранс”, 3 звернення 

громадян з житлових питань та 3 облікові справи громадян, які перебувають 

на квартирному обліку. 

 

03 листопада під головуванням заступника голови адміністративної 

комісії – начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 

          Розглянуто 20 протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 1 статті 182, частиною 2 статті 156 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Накладено 

адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 11 протоколах на загальну 

суму 12 648 грн. Закрито провадження по 8 протоколах. 
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         Розгляд одного протоколу перенесено на наступне засідання 

адміністративної комісії. 
 

03 листопада начальник управління молоді та спорту Сергій 

Колодяжний провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних 

закладів.  

Розглянуті питання: про епідемічну ситуацію в місті; про заборону 

проведення масових заходів та інші обмеження; про початок опалювального 

сезону 2020/2021 року; про оновлення спортивної мапи міста; про 

погодження програми розвитку фізичної культури і спорту м. 

Кропивницького                         на 2021-2024 роки. 
 

03 листопада відбувся брифінг начальника управління охорони 

здоров’я Оксани Макарук. Мова йшла про перехід міста з 02 листопада                             

до «помаранчевої» зони та обмеження, які почнуть діяти для містян.  

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

03 жовтня у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» 

Міської ради міста Кропивницького відбулося відкриття сучасної 

інтерактивної сенсорної кімнати. 

У відкритті сенсорної кімнати брали участь: т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій Колодяжний, 

начальник управління освіти Лариса Костенко, представник ГО «Лайонс 

Клабс Інтернешнл» Валентин Кравченко, фахівці вищезазначеного закладу, 

вихованці, батьки та гості. 
 

03 жовтня відбулась онлайн-зустріч представників управління 

Державної служби якості освіти у Кіровоградській області з керівниками 

закладів освіти міста Кропивницького. Тема обговорення: «Оцінювання 

діяльності шкіл, як засіб підвищення якості освіти».  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


