
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 17 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

17 грудня під головуванням т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – головного архітектора міста Ірини 

Мартинової відбулось засідання архітектурно-містобудівної ради.  

 Розглянуто питання щодо містобудівної документації «Детальний план 

території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія 

Коваленка в місті Кропивницькому». 

 За підсумками розгляду питання розробнику містобудівної 

документації надано рекомендації та запропоновано повторно розглянути 

зазначене питання після доопрацювання матеріалів. 

 

17 грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Михайло Бєжан провів робочу нараду з суб’єктами 

господарювання, що здійснюють діяльність у сфері ресторанного 

господарства міста. У нараді також брали участь: директор департаменту                        

з питань економічного розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  Ніна Рахуба, 

начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту  з питань економічного розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  

Сергій Горбовський, начальник відділу з питань праці Микола Рибак. 

 Розглянуті питання: про дотримання вимог Закону України                                   

«Про забезпечення функціонування української мови як державної»;                              

про протиепідемічні обмеження у діяльності закладів ресторанного 

господарства,  які  визначено  постановою  Кабінету  Міністрів  України   від 

22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби GOVID-19, спричиненої коронавірусом                           

SARS-CoV-2» (зі змінами); про запровадження карантинних обмежень,                        

які діятимуть з 19.12.2020 року; про оголошення локдауну з 08.01.2021 року                                                                                 

по 24.01.2021 року по всій території України; про дотримання 

протипожежних норм в закладах ресторанного господарства.  

 
17 грудня начальник фінансового управління Любов Бочкова 

презентувала головам депутатських фракцій, депутатам міської ради, 

громадськості та представникам засобів масової інформації проєкт бюджету 

Кропивницької територіальної громади на 2021 рік.  
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Питання соціально-економічного стану 

Введення в дію нових об»єктів 

17 грудня о 10.00 відбулося відкриття магазину «Ромб»                                         

ТОВ «ВКЦ «Олеум» з продажу будівельних матеріалів  за адресою: 

м.Кропивницький, вул. Василя Нікітіна, 90/14. 

У церемонії відкриття магазину брали участь: заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михайло Бєжан                   

та начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку,  торгівлі  та  інвестицій   

Сергій Горбовський. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


