
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 25 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

25 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Кропивницької міської ради восьмого скликання Наталі Чередніченко 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, 
освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

У роботі постійної комісії брали участь секретар міської ради  

Олег Колюка та керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про затвердження Регламенту Кропивницької 
міської ради восьмого скликання; про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки; про затвердження Програми 

розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки; про затвердження 
Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки;                                               

про започаткування Всеукраїнського конкурсу «Його величність 
натюрморт»; 

про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759                 

«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2022 роки»; про внесення змін та 
доповнень 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 затвердження 
Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 
2021-2024 роки;                    про затвердження Міської програми «Молодь» на 
2021-2023 роки;                                 про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2021-2023 роки;                     про затвердження Міської 
програми відпочинку та оздоровлення дітей                         на 2021-2023 роки; 

про звернення депутатів Кропивницької міської ради                  до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів на електроенергію, природний газ та 
інші комунальні послуги для населення; 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; про внесення змін до 

рішення міської ради від 05 червня 2018 року № 1690 «Про реорганізацію 
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виконавчого органу та внесення змін    до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 липня 2014 року № 3263». 

 

25 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 
Кропивницької міської ради восьмого скликання Дмитра Бірця відбулося 
засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової 
політики. 

У роботі постійної комісії брали участь: секретар міської ради  

Олег Колюка, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан, Олександр Вергун, Сергій Колодяжний, 

Олександр Мосін, керуючий справами виконавчого комітету Світлана 
Балакірєва, депутат міської ради Олександр Шамардін та керівники 

виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про структуру та загальну чисельність виконавчих 

органів Кропивницької міської ради; про затвердження Регламенту 
Кропивницької міської ради восьмого скликання; про організацію 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. 

Кропивницького на 2021 рік; про затвердження Програми розвитку освіти 

міста Кропивницького на 2021-2025 роки; про передачу майна; 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 звільнення 
від сплати державного мита; про затвердження Програми розвитку культури                                     

в м.Кропивницькому 2021-2025 роки; про затвердження Програми розвитку 
галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки; про затвердження Міської 
програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»                           

на 2021-2023 роки; про організацію харчування учнів та вихованців 
пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2021 рік; про 

затвердження Програми розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 

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             

на 2019-2021 роки». 

На засіданні постійної комісії обрано заступником голови постійної 
комісії Цертія Олександра Миколайовича та секретарем комісії                    
Ковальову-Алокілі Ольгу Андріївну. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
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25 січня міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               
з  секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради  та 
комунальних підприємств. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: необхідності 
уточнення інформації про наявність закладів у місті з перебуванням у них  

людей похилого віку, проведення перевірки за участі представників УДСНС 

в Кіровоградській області, поліції; участі у нараді Прем’єр-міністра України 

Дениса ШМИГАЛЯ з міськими головами; забезпечення максимальної 
економії коштів усіма керівниками виконавчих органів міської ради, в першу 
чергу тими, у кого є у підпорядкуванні комунальні заклади; проведення 
першої онлайн-зустрічі з представниками USAID ESP “Енергетична 
безпека”, які відтепер беруть під свою опіку і забезпечують технічну 
підтримку під час втілення у життя проєкту з розробки нової схеми 

теплопостачання міста; пріоритетності робіт на об’єктах у 2021 році –  

ремонт дорожнього покриття по вул. Вокзальній, виготовлення проєктно-

кошторисної документації на капітальний ремонт мостопроводу по вул. 

Київській, облаштування транспортної розв’язки на Салганних пісках, де 
буде розміщена сучасна багатопрофільна міська лікарня та інших. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


