
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 27 січня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

27 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 брали участь: секретар міської ради  

Олег Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін та керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: 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 регулювання 

земельних відносин. 
 

27 січня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кропивницької міської ради восьмого скликання Максима Линченка 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту. 

У роботі постійної комісії брали участь: секретар міської ради  

Олег Колюка, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Світлана 

Балакірєва 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 прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

програмного забезпечення Порталу відкритих даних Кропивницького;                     

про перейменування комунального підприємства «Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького» та затвердження Статуту в новій 

редакції; про перейменування відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу Міської ради міста Кропивницького та затвердження 

Положення про відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського 

округу Кропивницької міської ради; про розгляд проєкту рішення                               

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                     

від 14 лютого 2020 року № 3099» (Про припинення Новенської селищної 

ради шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького);                                            

про перейменування департаменту надання адміністративних послуг                              

та затвердження Положення про департамент надання адміністративних 

послуг Кропивницької міської ради; про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2021-2023 роки;   

про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
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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 реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 роки; про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки;                    

про затвердження графіків прийому виборців депутатами Кропивницької 

міської ради восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів                      

та приймальнях політичних партій; про затвердження перспективного плану 

роботи міської ради на 2021 рік. 

На засіданні постійної комісії обрано заступником голови постійної 

комісії Терзова Дмитра Семеновича та секретарем комісії Косу Сергія 

Анатолійовича. 
 

27 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, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний та керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання: про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2021-2023 роки; про внесення змін                                      

та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721                         

«Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту             

в м. Кропивницькому на 2017-2020 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 затвердження перспективного 

плану роботи міської ради на 2021 рік; про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки;                     

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 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 розвитку малого і середнього 
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підприємництва у м.Кропивницькому на 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;                              

про перейменування фінансового управління та затвердження Положення 

про фінансове управління Кропивницької міської ради. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

27 січня під головуванням голови комісії, заступника міського голови                 

з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про надання дозволів – 6; про взяття сімей під 

соціальний супровід – 11; про визначення порядку участі у вихованні                                

та спілкуванні з дитиною  – 2; про реєстрацію кандидатів в піклувальники – 

1; 

про неможливість повернення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до раніше займаного приміщення – 1;                             

про затвердження індивідуальних планів дітей – 5. 
 

27 січня міський голова Андрій Райкович продовжив «Стратегічний 

діалог» з керівниками виконавчих органів міської ради щодо соціально- 

економічного розвитку території міста. 

Темою обговорення із заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександром Мосіним і начальником управління 

капітального будівництва Сергієм Білоконєм стали  напрямки реалізації 

програми «Місто новобудов». 
 

27 січня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів оперативну нараду з керівниками 

комунальних підприємств та представниками управління патрульної поліції                

в Кіровоградській області у зв’язку з погіршенням погодних умов. 

 Керівники комунальних підприємств доповіли про стан готовності                           

до ліквідації наслідків негоди. 

Олександр Вергун звернувся до представників патрульної поліції                             

з проханням контролювати і не допускати паркування транспорту на узбіччях 

доріг, особливо там, де курсує громадський пасажирський транспорт, адже                      

це ускладнює якісне прибирання міста від снігових заметів. 

27 січня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради – голови комісії 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.  
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Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 3 (призначено – 3); житлових субсидій – 76                     

(призначено – 74) та пільг – 1 (призначено – 1). 
 

27 січня під головуванням завідувача відділу діловодства, правового                  

і організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого комітету 

районної у місті ради – голови адміністративної комісії Тетяни Напльокової 

відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто 2 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статями 150, 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Вирішено закрити 2 справи. 
 

Події суспільно-політичного життя 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 
 

27 січня з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту біля 
Великoї хopaльнoї синaгoги відбувся мітинг-pеквієм. 

В заході брали участь: голова Кіровоградської облдержадміністрації 

Андрій Назаренко, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради 

Юрій Семенюк, Кропивницький міський голова Андрій Райкович, секретар 

Кропивницької міської ради Олег Колюка, пpедстaвники євpейськoї 

спільноти, іудейських релігійних громад, гpoмaдських opгaнізaцій 

нaціoнaльних меншин, громадськість міста.  

Учaсники pеквієму пoклaли дo пaм'ятнoгo знaка "Жеpтвaм Гoлoкoсту" 

квіти й камінці. Камінь, на відміну від рослини, не зів'яне, а тому він 

символізує вічну пам'ять про померлих. Присутні хвилинoю мoвчaння 

вшaнувaли зaгиблих. 
 

27 січня у закладах освіти міста відбулися тематичні уроки, класні 

години «Ніколи знову!» з нагоди  Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 27 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 вулиць: Великої 

Перспективної, В’ячеслава Чорновола, Поповича, Вокзальної, Івана 

Олінського, Шульгиних, Волкова, Євгена Тельнова, Короленка, 

Добровольського, Миколи Левитського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 7 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 69 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
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Освіта 
 

27 січня на базі комунальної установи «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького  

практичний психолог Наталія Дудник провела онлайн-заняття з елементами 

тренінгу на тему: «Жити в злагоді з собою або зняття психологічного 

напруження та адекватне реагування на ситуацію».  

Практичний аспект онлайн-заняття був присвячений формуванню 

позитивного ставлення педагога до власної особистості.  

До заходу долучились 48 педагогів закладів дошкільної освіти.  
 

27 січня спеціаліст відділу методичного забезпечення кадрової 

політики управління освіти Ольга Журавльова провела онлайн-нараду з 

заступниками директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-

виховної роботи. 

Розглянуті питання: про реалізацію Плану Заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 

міста на ІІ семестр 2020/2021 навчального року; про відзначення та 

організацію заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій                           

на території інших держав і 32-ї річниці виведення військ колишнього СРСР               

з Республіки Афганістан; про відзначення Дня Героїв Небесної Сотні;                      

про участь учнівської молоді у міському конкурсі акторської майстерності 

«Театральна молодь Кропивницького – 2021» (І-й відбірковий етап, онлайн); 

про стан проведення в області соціальної акції «Пам’ятаємо. Підтримуємо. 

Допомагаємо» щодо підтримки сімей загиблих в ООС/АТО у закладах освіти 

міста (на виконання розпорядження ОДА від 10 грудня 2020 року № 830-р); 

про національний конкурс «Благодійна Україна». 
 

27 січня директор комунальної установи «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького 

Оксана Стрюкова провела онлайн-нараду з заступниками директорів закладів 

загальної середньої освіти міста. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення зонального етапу 

конкурсу «Учитель року»; про підсумки підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників шляхом участі у освітніх заходах в  

міжатестаційний період.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


