
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 16 грудня 2020 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради                        

восьмого скликання 

 

16 грудня під головуванням міського голови Андрія Райковича відбулося 

друге засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

 В роботі сесії брали участь 37 депутатів міської ради, заступник 

керівника Кіровоградської місцевої прокуратури М.Соломонов, голова 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради В.Закаблуковський, 

староста Новенського старостинського округу Л.Марченко, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації                     

та громади міста. 

 Міський голова оголосив про створення фракцій політичних партій                            

в Кропивницькій міській раді, а саме: фракції політичної партії «Опозиційна 

платформа – За життя» у складі 4-х депутатів, голова – Корнюша Олександр 

Петрович; фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання 

«Батьківщина» у складі 5-х депутатів, голова – Цертій Олександр 

Миколайович, фракції політичної партії «Пропозиція» у складі 9-х депутатів, 

голова – Бірець Дмитро Миколайович. 

На другому засіданні було прийнято 18 рішень, з них: про внесення змін 

та доповнень до рішення Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року 

№ 10 «Про кількісний та персональний склад Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради восьмого скликання»; 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 внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року  

№ 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я 

м.Кропивницького на 2017-2020 роки»; про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                                        

у м. Кропивницькому на 2018–2020 роки  (в новій редакції)»  (зі змінами);                  

про надання дозволу КП «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу;                   

про договір поруки; про внесення змін 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 міста Кропивницького                                      

від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького  
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на 2019–2021 роки»; про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького; 

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                        

від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»;                                

про передачу майна військовій частині А2077; про передачу майна;                                 

про доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького                                 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік; про затвердження Плану 

діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік; про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3140 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на                                

2020-2022 роки»; про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького  від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408                                     

(№ 1405 «Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки», 

№ 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей                                               

на 2018-2020 роки», № 1407 «Про затвердження Міської програми відпочинку 

та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської 

цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки»);                                           

про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 

(«Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального 

плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 

транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно 

– планувальних рішень)»). 

В роботі першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

оголошено перерву. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 грудня під головуванням директора Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олега Краснокутського 

відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про взяття сімей під соціальний супровід – 1;                      

про реєстрацію кандидатів в усиновлювачі – 3; про реєстрацію кандидатів                            

в прийомні батьки – 1; про влаштування дитини до дитячого будинку 

сімейного типу – 1; про доцільність усиновлення – 1; про доцільність 

встановлення опіки, піклування – 1; про призначення уповноваженої                       

особи – 1; про доцільність відібрання дитини від матері без позбавлення                           

її батьківських прав – 1; про надання дозволів – 3. 
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16 грудня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії                          

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: житлових субсидій – 45 

(призначено – 36), соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – 3 

(призначено – 3) та пільг – 3 (призначено – 3). 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 16 грудня інспекторами спеціалізованої інспекції проведено рейд                             

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Вокзальної, Полтавської, Юрія 

Краснокутського, Менделєєва, Архангельської, Соборної, Генерала 

Родимцева. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького видано 12 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану. 
 

Освіта 

 

16 грудня  заступник директора комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Оксана Крамаренко провела онлайн-засідання школи 

молодого вчителя початкових класів з проблеми «Інструменти для організації 

дистанційного навчання. Ознайомлення з офісними онлайн-

додатками GoogleDocs та можливостями їх використання в роботі вчителя». 

Під час вебінару молоді вчителі початкових класів ознайомилися                               

з офісним онлайн-додатком GoogleDocs та можливостями спільної роботи                         

зі створеними та завантаженими документами, «хмарними» властивостями 

онлайн-офісів і прилеглих до них сервісів, вчилися вбудовувати створений 

документ в блог та сайт. 

Учасниками вебінару були 22 молоді вчителі. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 
Ірина Штадченко  35 83 89 
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