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                             за 06 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  
  

06 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія Паливоди  відбулося засідання 

координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі)  міста 

Кропивницького. 

Розглянуті питання: про підсумки реалізації проєктів – переможців 

конкурсу «Громадський бюджет-2019»; про затвердження календарного плану 

конкурсу «Громадський бюджет-2021»; про зміни до Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького. 

В засіданні брали участь представники виконавчих органів міської ради, 

відповідальні за реалізацію проєктів громадського бюджету, та засобів масової 

інформації. 

За результатами розгляду вищезазначених питань було сформовано 

календарний план конкурсу «Громадський бюджет-2021» та внесено зміни                 

до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького. 
 

 06 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

міського оперативного штабу з реагування на ситуацію розповсюдження 

грипу. 

За інформацією в.о. директора Державної установи «Кіровоградський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Надії 

Оперчук, тижневий показник захворюваності на 100 тисяч населення 

обласного центру залишається нижчим від рівня епідпорогу на 26,6%.                           

За даними моніторингу, за медичною допомогою звернулися 1800 хворих,                 

з яких 1396 – діти. Позитивний результат по вірусу грипу типу А отримано                 

у трьох хворих.  

На думку членів штабу, додаткові шкільні канікули перервали ланцюг 

стрімкого  поширення вірусних хвороб у шкільному середовищі, але 

моніторинг ситуації необхідно здійснювати щоденно, оскільки 

пік  розповсюдження ГРВІ у Кропивницькому, як правило, припадає на кінець 

лютого. 

Оперативний штаб рекомендував управлінню освіти відновити заняття 

у закладах середньої освіти з 10 лютого. Одночасно, у всіх закладах освіти 

міста будуть ще більше посилені попереджувальні заходи протидії 

захворюванням. Вчителі повинні слідкувати, щоб жоден учень із ознаками 

хвороби не був допущений до навчального процесу та перебування                                      
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в колективі. Крім того, рекомендовано відмінити проведення масових заходів 

у закладах освіти міста. 

 

06 лютого у приміщенні міської ради за ініціативи відділу з питань 

внутрішньої політики відбулося громадське обговорення у форматі “світового 

кафе” “Громадська рада: всі “за” і “проти”. 

 Начальник відділу з питань внутрішньої політики Оксана Горбенко 

презентувала основні положення постанови Кабінету Міністрів України  від 

03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні                       

та реалізації державної політики” (із змінами). Учасники заходу надали свої 

пропозиції щодо формування складу нової Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького та  покращення ефективності             

її роботи. 

 В заході брали участь голова та члени Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, представники 

громадських організацій різних напрямків. 

 Кількість учасників — 30 осіб. 
 

   06 лютого під головуванням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Олександра Кришка відбулося засідання районної 

комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг особам, 

які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради. 

          Розглянуто152 справи, зокрема щодо призначення: державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям – 1 (призначено – 1),  житлової субсидії – 

128 (призначено – 98), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним            

особам – 21 (призначено – 20),  пільги – 2 (призначено – 2). 

 

Діалог влади з народом 

 

06 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 15 заявників з питань: відключення від 

централізованого опалення будинку, благоустрою вулиць міста і 

прибудинкових територій, ремонту покрівлі будинку та відшкодування коштів 

за встановлення автономного опалення.    
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

06 лютого міський голова Андрій Райкович провів комунікативну 

зустріч з активною молоддю міста у неформальній обстановці в ланч-кафе 

«Ятрань». Юнаки та дівчата виявились надзвичайно активними – дискутували 
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з міським головою, пропонували низку цікавих ідей, які варто було б втілити 

в життя у Кропивницькому, аби зробити його ще кращим та комфортнішим 

для мешканців. 

Серед пропозицій молоді – проєкти розвитку туристичної привабливості 

міста, створення потужної молодіжної волонтерської організації. Учасники 

зустрічі запропонували навіть проєкт реконструкції площі Героїв Майдану. 

Турбує молодь і відсутність в місті належно облаштованого молодіжного 

простору. 

Андрій Райкович запевнив, що міська влада вже цього року запланувала 

його створення. Міський голова пропонує відкрити у капітально 

відремонтованому і реконструйованому сучасному ЦНАПі, який вже цього 

року здадуть в експлуатацію, молодіжний простір, де молодь могла б 

збиратися, спілкуватися та проводити різноманітні заходи. 

Андрій Райкович запевнив, що радо спілкуватиметься з молоддю, адже 

низка їх починань співзвучні з його поглядами. Міський голова завжди 

закликає будувати місто разом, тим більше, що це є заради кого робити. 
 

06 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем                 

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи: 

виховна година «Ми проти алкоголю» (ДЮК «Чайка»); виховна                           

година «Безпечний інтернет» (ДЮК «Ровесник»). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
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Ірина Штадченко 24 75 85 
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