
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                               за 12 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

12 січня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято               

24 питання, серед яких: про надання згоди на визначення одержувачів 

бюджетних коштів; про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому тощо. 

 

12 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів робочу нараду з представниками                       

КП "Теплоенергетик" з питання встановлення скоригованих тарифів                               

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. 

 Розглянуті питання: про законодавчі зміни та чинники, які впливають                                   

на зростання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання; про діючі тарифи на послугу постачання теплової енергії, 

встановлені відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 22 вересня 2020 року № 458. 

 За результатами розгляду вищезазначених питань були прийняті   

рекомендації щодо підготовки матеріалів із встановлення скоригованих 

тарифів на теплову енергію для розгляду на черговому засіданні Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради та оприлюднення відповідного проєкту 

рішення на сайті Кропивницької міської ради. 

 

12 січня директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Ніна Рахуба провела нараду з обговорення питання 

щодо розробки Програми пільгового житлового кредитування мешканців                                

м. Кропивницького на 2021-2023 роки.   

У нараді брали участь: Дмитро Шаповал – директор Кіровоградського 

регіонального управління Держмолодьжитла, Артур Волосов – заступник 

директора Полтавського регіонального управління Держмолодьжитла;                 

Сергій Білокінь – начальник управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради,  Надія Швець – заступник начальника                  

управління – начальник відділу доходів, фінансів галузей виробничої сфери               

та соціального захисту фінансового управління Кропивницької міської ради.  

Розглянуті питання: про співпрацю виконавчих органів Кропивницької 

міської ради з Кіровоградським регіональним управлінням 

Держмолодьжитла щодо розробки Програми пільгового житлового 

кредитування мешканців м. Кропивницького на 2021-2023 роки; про 



2 

 

механізм надання кредитів пільговим категоріям громадян, які перебувають 

на квартирному обліку при Виконавчому комітеті Кропивницької міської 

ради.  

 

12 січня начальник управління Державного архітектурно-будівельного 

контролю Олена Філоненко провела з представниками виконавчих органів 

міської ради обговорення та практичне навчання щодо внесення відомостей 

для отримання дозвільних документів щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) наслідками, через 

електронний портал «Дія». 

У подальшому буде налагоджено співпрацю з виконавчими органами 

міської ради з питань отримання реєстраційних послуг в сфері будівництва 

через електронну систему «Дія». 

 

12 січня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

виконавчого комітету районної у місті ради.  

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про роботу відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого комітету Подільської районної                     

у місті Кропивницькому ради за 2020 рік; про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради                    

на 2021 рік; про затвердження складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради;                       

про внесення змін до Положення та складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради; 

про затвердження складу районної комісії щодо розгляду заяв про 

призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення деяким категоріям осіб та відповідного Положення; про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради від 17 листопада 2016 року № 87. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


