
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 28 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

28 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 брали участь: секретар міської ради  

Олег Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун, 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 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 перспективного плану роботи міської ради на 2021 рік;               

про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту               

та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки; 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 внесення доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького                      

від 25 серпня 2020 року № 3347 «Про внесення доповнень до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143                                           

«Про продовження терміну дії Програми та внесення змін і доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 

1263»; 

про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому                                   

на 2021-2025 роки. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

28 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний та начальник управління культури і туризму  
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Анна Назарець спілкувалися з міським головою Андрієм Райковичем в 

рамках традиційного «Стратегічного діалогу» з питань розвитку території в 

рамках програми «Культурне місто». 

За інформацією Анни Назарець, навіть в жорстких умовах 2020-го 

року, коли світ накрила пандемія коронавірусу і  на території України ввели 

тотальний карантин, місту вдалося зберегти всю мережу закладів культури                        

і питання про їх скорочення не стоїть на порядку денному. 

На 2021 рік заплановано проведення унікального хореографічного 

фестивалю  «Гопак-фест» до 30-річчя Незалежності України та відкриття 

міського мюзикхолу в приміщенні ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс». 

Міський голова закцентував увагу посадовців на тому, що потрібно 

терміново опрацювати питання щодо взяття на баланс приміщення 

колишнього районного будинку культури. 

 

28 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний  провів робочу нараду з начальником 

сектору дільничних офіцерів поліції Кропивницького районного управління 

поліції  ГУ НП в Кіровоградській області Олегом Петровим, начальником 

сектору з протидії домашньому насильству Кропивницького районного 

управління поліції ГУ НП в Кіровоградській області Дар’єю Гнєзділовою, 

начальником управління молоді та спорту Вячеславом Гурським, 

начальником управління освіти Ларисою Костенко та начальником 

управління з питань захисту прав дітей Тетяною Тимоховською.                 

Розглянуті питання: про спільні заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021 рік;                                

про координацію проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

 

28 січня під головуванням голови Фортечної районної                                                 

у м.Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося засідання 

районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 156 справ, зокрема щодо призначення: житлової                        

субсидії – 143 (призначено – 125), соціальних виплат  внутрішньо  

переміщеним особам – 16 (призначено – 16),  пільги –1  (призначено – 1). 

 

 

 

Начальник організаційного відділу       Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


