
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 04-06 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради                        

восьмого скликання 

 

04 грудня відповідно до постанови Кропивницької міської 

територіальної виборчої комісії Кропивницького району Кіровоградської 

області від 24.11.2020 № 140 «Про скликання першої сесії Кропивницької 

міської ради Кропивницького району Кіровоградської області VIII скликання» 

відбулося перше засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання. 

 В роботі сесії брали участь 37 депутатів міської ради, голова 

Кіровоградської обласної державної адміністрації А.Назаренко, начальник 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

Р.Козьяков,  начальник Кропивницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області А.Гудіма, керівник 

Кіровоградської обласної прокуратури В.Твердохліб, голова правління 

громадської організації «Спілка підприємців Кіровоградської області», 

директор ТОВ «ІМЕКС-ЛТД» Т.Саміляк, голова громадської організації 

«Об’єднання ветеранів АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку 

спеціального призначення «Редут» В.Вєхтєв, начальник УСБУ в 

Кіровоградській області І.Осипчук, голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького Л.Лузан, члени 

Кропивницької міської територіальної виборчої комісії Кропивницького 

району Кіровоградської області, керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громади міста. 

 Новообраний міський голова м.Кропивницького А.Райкович в 

присутності депутатів та гостей склав присягу посадової особи місцевого 

самоврядування та подякував кропивничанам за довіру. 

На першому засіданні було прийнято 19 рішень, з них: про інформацію 

Кропивницької міської територіальної виборчої комісії Кропивницького 

району Кіровоградської області щодо результатів виборів  

25 жовтня 2020 року; про перейменування (Міської ради міста 

Кропивницького на Кропивницьку міську раду); про затвердження Положення 

про старосту (у новій редакції); про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

Звільнено секретаря міської ради А.Табалова, в.о. старости  

С.Денисенка, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Грабенка, А.Паливоду, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради А.Бондаренко. 
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Обрано секретарем Кропивницької міської ради восьмого скликання 

О.Колюку. 

Затверджено на посадах:  

старости Новенського старостинського округу Л.Марченко, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна, 

О.Вергуна, М.Бєжана, С.Колодяжного, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради С.Балакірєву. 

В роботі першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 30 листопада по 04 грудня фахівцями Центру надання 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» було прийнято 4241 звернення від 

громадян і суб’єктів господарювання, надано 2591 консультацію. 

 

   З 30 листопада по 04 грудня до управління соціальної підтримки 

населення звернулися 93 особи з питань: надання матеріальної допомоги – 33, 

надання матеріальної допомоги за протоколами комісії – 40, підготовки 

необхідних документів – 20. 

          Направлено 90 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

    З 30 листопада по 04 грудня на особистому прийомі у начальника                                       

та спеціалістів управління з питань захисту прав дітей були 47 громадян                             

з питань: усиновлення, опіки та піклування – 14; соціально-правового захисту                            

дітей – 15; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються майна 

дітей – 2; визначення порядку участі у вихованні дитини – 8,  визначення місця 

проживання дитини – 4, надання дозволів на вчинення правочинів,                                   

що стосуються майна дітей – 6. 

Спеціалістами управління спільно з представниками управління 

патрульної поліції в Кіровоградській області проведено рейд по території                         

м. Кропивницького. Відвідано за місцем проживання 6 сімей з дітьми,                                        

які потрапили у складні життєві обставини. Складено акти обстеження умов 

проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну 

роботу щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків.   

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях.                                   

 

Події суспільного-політичного життя 

До Дня Збройних Сил України 

 

 04 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України на території військової 

частини А2077 відбулося урочисте шикування особового складу. Від імені 

міського голови міста Кропивницького Андрія Райковича військовослужбовців 
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та працівників Збройних Сил України привітав завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради Віктор Лєвашов 

та вручив військовослужбовцям Грамоти міської ради та виконавчого комітету 

м.Кропивницького і цінні подарунки. 
 

04 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України в закладах  загальної 

середньої освіти проведено заходи: виставки малюнків «Зі святом, 

захисники!», «Малюнок на фронт», «Збройні Сили України – наша гордість»; 

тематичні години спілкування, диспути: «Є така професія – Батьківщину 

захищати», «Минуле і сьогодення української армії»; виховні години «На варті 

Вітчизни», «Збройні Сили України на сучасному етапі», «Професія – 

військовий», «Уклін всім, хто край свій боронить»; тематичні уроки                                      

з предмету Захист України: «Історія створення Збройних Сил України»,                     

«На варті Вітчизни», «Свято доблесті та мужності». 

 

До Міжнародного дня волонтера 

 

04 грудня  з нагоди Міжнародного дня волонтера в закладах освіти 

відбулися тематичні заходи з вивчення історії та значення волонтерського 

руху. Учнівській молоді на тематичних уроках було запропоновано 

переглянути відеоматеріали «Волонтери в Україні», «Їх подвиг – приклад                     

для нас», «Роль волонтерства в сучасному світі», «Волонтери – ангели-

охоронці». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 30 листопада по 04 грудня  спеціалісти  спеціалізованої  інспекції  

Міської ради міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного 

стану по 59 вулицях міста. За результатами рейдів складено 15 протоколів                        

та видано 37 попереджень.   
 

 
 

Начальник організаційного відділу                                Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 


