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м. Кропивницький 

                                                             

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

        22 червня під головуванням міського голови Андрія Райковича   

відбулося шосте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. В роботі сесії взяли участь 30 депутатів 

міської ради, голова Новенської селищної ради Сергій Денисенко,  керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та 

громади міста. На першому засіданні було прийнято 10 рішень, з них: про 

депутатський запит групи депутатів міської ради; про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького  від 21 грудня 2017 року № 1360 

„Про міський бюджет на 2018 рік”; про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку; про затвердження Положення 

,,Про присвоєння звання ,,Почесний громадянин міста Кропивницького”; про 

регулювання земельних відносин. На початку засідання міський голова   

разом із секретарем міської ради Андрієм Табаловим привітали перших 

переможців літературної премії імені Арсенія Тарковського за 

високохудожні твори в жанрах поезії, прози: у номінації «ПРОЗА» - 

Олександр Кердіваренко за книгу «Ключі від раю»; у номінації «ПОЕЗІЯ» - 

Наталія Бідненко за збірку віршів «Якби не Ти…»; у номінації  

«ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ» - Володимир Кобзар за книгу «Запах фіалки».           

В роботі дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького оголошено 

перерву. 

 

        22 червня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. На засіданні комісії були присутні 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександр Мосін, керівники виконавчих органів міської ради, представники 

засобів масової інформації та громадськості. Розглянуто питання про 

регулювання земельних відносин. 

 

 

 

 



 2 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

Діалог влади з народом 

22 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба провела прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернувся заявник з питання капітального ремонту коридорів та 

туалетних кімнат у НВО № 6. 

 

Події суспільно-політичного життя 

До пам”ятних дат 

22 червня з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 

Україні відбулося покладання квітів на меморіальному комплексі “Фортечні 

вали” та Всеукраїнська хвилина мовчання. У заходах взяли участь ветерани 

Другої світової війни, військовослужбовці Збройних Сил України, 

студенство, учні, громадськість обласного центру, представники обласної та 

міської влади. Разом із сивочолими ветеранами квіти до Вічного вогню і 

пам’ятних знаків на території Меморіального комплексу поклали міський 

голова Андрій Райкович і секретар міської ради Андрій Табалов. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

        22 червня в бібліотеках-філіях МЦБС проведені заходи: № 6 - майстер-

клас для дітей «Оберіг нашої держави»; № 13 - історичне досьє «Сторінки 

Конституції України»; № 19 - майстер-клас «Національні символи-обереги 

України».   

Питання соціально-економічного стану 

22 червня група дітей пільгових категорій вирушила на літній 

відпочинок та оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення за рахунок 

коштів міського бюджету.  

До ТОВ “КО “Перлина Чорномор'я – 20 осіб, в інклюзивний літній 

табір «Квітка-семицвітка» - 23 особи та до ДОЦ «Лісова пісня» - 8 осіб з              

КЗ «Дитячий будинок «Наш дім». 

 

Ситуація на споживчому ринку 

22 червня муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління  

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького, представника поліції проведено рейдове 

відстеження території вздовж вулиці Преображенської до площі Богдана 

Хмельницького з питання припинення несанкціонованої торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами. Торгуючим було роз`яснено 

вимоги діючого законодавства щодо захисту прав споживачів, роздрібної 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами та запропоновано 

перейти здійснювати торгівлю на територію ринків міста.  
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22 червня спеціалістами управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та спеціалізованої інспекції Міської 

ради міста Кропивницького обстежено 2 відкритих літніх майданчика з 

питання дотримання погоджених проектів. Порушень не виявлено. 

 

                                              Освіта 

22 червня на базі комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу» методист відділу 

методичного забезпечення кадрової політики управління  освіти міської ради 

Валентина Лихацька провела нараду з керівниками закладів дошкільної 

освіти. Розглянуто питання: аналіз попередньої комплектації закладів 

дошкільної освіти на 2018/2019 н.р.; опрацювання Інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Про 

особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 

2018/2018  н.р.»;  про звіт учасників Всеукраїнського проблемного науково – 

практичного семінару «Світ дитинства», формат заходу «Літня школа для 

дорослих 2018»; про ознайомлення з результатами моніторингу з організації 

харчування дітей у червні місяці; про організацію розвивально-пізнавальної 

діяльності влітку; про заборону зборів коштів з батьків на виконання 

ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти; про погашення боргів за 

харчування дітей в закладах дошкільної освіти. 

 

 

                                                

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             

з діяльності виконавчих органів ради                              А. Бондаренко 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Разуменко 22 27 90 


