
                              ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                         за 20 січня 2021 року  

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 

 20 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Кропивницької міської ради восьмого скликання Анни Зарічної відбулося 
засідання постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, інвестицій та регуляторної політики. 

У роботі постійної комісії взяли участь секретар міської ради Олег 
Колюка, керуючий справами виконавчого комітету Світлана Балакірєва, 
керівники виконавчих органів міської ради. 

На комісії розглянуті питання: 
про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради; 

про затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання; 
про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021 

рік; 
про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку Кропивницької міської ради;  

про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Кропивницькомуна 2021-2023 роки; 

про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 
інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки; 

про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького 

на 2021-2023 роки; 

про затвердження Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки. 

На засіданні постійної комісії обрано заступника голови постійної 
комісії Саєнко Ігоря Валерійовича та секретаря комісії Овчіннікова Дмитра 
Павловича. 

 

20 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Кропивницької міської ради восьмого скликання Валентини Яремчук 
відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань екології, 
земельних відносин та комунальної власності. 

У роботі постійної комісії взяли участь секретар міської ради Олег 
Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Олександр Мосін, керуючий справами виконавчого комітету Світлана 
Балакірєва, керівники виконавчих органів міської ради. 

На комісії розглянуті питання: 



про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 
Кропивницької міської ради; 

про затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання; 
про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021 

рік; 
про перейменування управління комунальної власності та 

затвердження Положення про управління комунальної власності 
Кропивницької міської ради; 

про безоплатну передачу завершеної реконструкції каналізаційного 

колектора по вул. Ельворті у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ і міст Кіровоградської області; 
про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-

комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 
перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового; 

про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 
інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки; 

про затвердження Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки; 

про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2021-2023 роки; 

про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та затвердження Положення у новій 

редакції; 
про врегулювання земельних відносин (встановлення земельного 

сервітуту). 

 

20 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Кропивницької міської ради восьмого скликання Василя Рубана відбулося 
засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та транспорту. 
У роботі постійної комісії взяли участь секретар міської ради Олег 

Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Олександр Вергун, депутат міської ради Олександр Шамардін, 

керівники виконавчих органів міської ради. 

 

На комісії розглянуті питання: 
про перейменування управління  транспорту та зв'язку та затвердження 

Положення про управління  транспорту та зв’язку Кропивницької міської 
ради в новій редакції; 

про перейменування комунального підприємства «Електротранс» 

Кропивницької міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування Головного управління житлово-комунального 

господарства та затвердження Положення про Головне управління житлово-



комунального господарства Кропивницької міської ради в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» та затвердження 
Статуту в новій редакції; 

про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УНІВЕРСАЛ 2005» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» в новій редакції; 

про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та 
затвердження Статуту в новій редакції; 

про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТСВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та 
затвердження Статуту в новій редакції; 

про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
 

про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції; 
про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки; 

про затвердження Програми реалізації громадського бюджету 



(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки. 

Розглянуто та не підтримано електронну петицію від 21.09.2020 щодо 

визнання вуличних котів частиною екосистеми міста. 
На засіданні постійної комісії обрано заступника голови постійної 

комісії Вязовцева Віталія Володимировича. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

20 січня керуюча справами виконавчого комітету міської ради Світлана 
Балакірєва провела нараду з керівниками відділу кадрової роботи, 

юридичного управління і відділу державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців управління у сфері державної реєстрації 
департаменту надання адміністративних послуг щодо обговорення проєкту 
рішення міської ради “Про структуру та загальну чисельність виконавчих 

органів Кропивницької міської ради”.  

Окремо було обговорено питання щодо особливостей утворення та 
реєстрації департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради. 

 

20 січня під головуванням голови комісії голови 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: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 3 (призначено 2); житлових субсидій – 30        

(призначено - 17) та пільг– 2 (призначено 2) 

        20 січня проведено чергове спільне засідання районної комісії з питань 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та районної 
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 
населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті 
Кропивницькому ради. 

        Запрошено керівників 10 підприємств, установ та організацій 

Фортечного району міста Кропивницького. Інформацію щодо дотримання 
вимог чинного законодавства про працю надали керівники 9 підприємств.  
        На засіданні розглянуто питання щодо дотримання мінімальних гарантій 

в оплаті праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та ЄСВ, 

легалізації виплати заробітної плати та належного оформлення трудових 

відносин з найманими працівниками.  

Заборгованість із виплати заробітної плати за даними щотижневого 

моніторингу станом на 19 січня 2021 року складає: 3781.6 тис. грн, усі 
економічно активні підприємства. 



        З початку поточного року загальна заборгованість не змінилась. 
Керівникам підприємств надано рекомендації щодо дотримання вимог 
чинного законодавства про працю. 

        Наступне засідання заплановано провести 17 лютого 2021 року. 
 

 

Питання соціально-економічного стану                                                                  

Освіта 
20 січня в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 28 

«Зірочка» відбулися онлайн-привітання з нагоди 60-річчя від дня відкриття 
закладу дошкільної освіти. 

Вихователі та вихованці, батьки, випускники, адміністрація закладу 

створили справжній марафон онлайн-привітань дитячого садочку. Листівки, 

відео, музичні композиції – створили святковий настрій у карантинні часи. 

20 січня на базі комунальної установи «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького в 
онлайн форматі (zoom-конференція) в рамках проєкту «Дистанційне 
навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя», консультант 
центру Тетяна Кондратенко провела вебінар на тему: «Cтворення 
відеоконференції в GooqleMeet». 

Під час вебінару вчителі-предметники, консультанти, керівники гуртків, 
директори та методисти закладів позашкільної освіти, працівники закладів 
дошкільної освіти (94 учасники) ознайомилися з безкоштовним сервісом 

GoogleMeet, вчилися планувати майбутню зустріч з учнями чи іншими 

учасниками через Google календар та проглянули можливості Meet. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 20 січня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом з 
фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,               
у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану наступних вулиць: 
Преображенської, Великої Перспективної, Покровської, Гоголя, Космонавта 
Попова, Вокзальної, Юрія Коваленка, Пацаєва, Волкова, Академіка 
Корольова, та провулка Щербаківського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 
міста складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення недоліків 
санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА                              

Олена Разуменко 35 83 88 


