
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                            за 29-31 січня 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

29 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 Олександр Вергун та керівники виконавчих органів міської 

ради. 

Розглянуті питання: про звернення депутатів Кропивницької міської 

ради до Президента України, Голови Верховної Ради України,                 

Прем'єр-міністра України щодо недопущення підвищення тарифів                                 

на електроенергію, природний газ та інші комунальні послуги для населення; 

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»; про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                                    

на 2021-2023 роки; про затвердження Комплексної програми розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки; про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік». 

     

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 25 по 29 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 4898 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2646 консультацій. 
 

   З 25 по 29 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 62 особи з питань: надання матеріальної допомоги – 50,                                

підготовки необхідних документів – 12.                                                        

          Направлено 72 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 
  



2 

 

 

З 25 по 29 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 48 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 25; соціально-правового захисту                            

дітей – 13; визначення місця проживання дитини та порядку участі у її 

вихованні – 4; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються                     

майна дітей  – 6. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

районного управління поліції  Головного управління Національної поліції                                

в Кіровоградській області, фахівцями Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 4 рейди по території                       

м. Кропивницького, під час яких було відвідано за місцем проживання 11 

сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Складено 

акти обстеження умов проживання, з батьками проведено відповідну 

профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання своїх 

батьківських обов'язків. Окрім того, проведено 2 обстеження житлово-

побутових умов опікунів та прийомної сім’ї. 

Спеціалісти управління брали участь у 26 судових засіданнях з питань 

захисту прав дітей, знайомстві усиновлювачів з  дитиною-сиротою,  

дитиною, позбавленою батьківського піклування, та вибутті 2-х дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського піклування, з дитячого закладу до 

прийомної сім'ї. 

 

29 січня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана  відбулося засідання 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі)  міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання про стан реалізації проєктів-переможців конкурсу  

громадського бюджетування та визначення завдань на 2021 рік по 

забезпеченню їх реалізації. 

За результатами обговорення та голосування прийнято рішення щодо 

механізму реалізації невиконаних проєктів конкурсу «Громадський бюджет» 

за період  2018-2020 років та визначено перелік проєктів, які було виключено 

з переліку нереалізованих проєктів конкурсу «Громадський бюджет». 

 

29 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний провів робочу нараду з питання виконання 

доручення міського голови щодо обстеження закладів надання соціальних 

послуг у м.Кропивницькому. 

За інформацією начальника  управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка, у місті 

обліковується шість закладів комунальної форми власності з тимчасовим або 

постійним проживанням громадян. Це дитячий будинок “Наш дім”, 
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Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, Центр обліку та тимчасового 

перебування бездомних осіб, територіальні центри соціального 

обслуговування Подільського та Фортечного району, Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради. Окрім того,    у місті є заклади недержавного сектору: 

благодійний фонд “Милосердний самарянин”, Дім-милосердя, 

Кіровоградська благодійна організація “Нове покоління” та будинок 

пристарілих “Турбота любимих”. 

За результатами вирішено протягом тижня перевірити об'єкти,                               

що надають соціальні послуги з проживання людей, які потребують 

стороннього піклування, щодо дотримання вимог пожежної                      

та техногенної безпеки, охорони праці. 
 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня пам’яті Героїв Крут 
 

 29 січня у сквері на розі вулиць Дворцової та Шульгиних відбулися 

заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут. 

В заходах брали участь керівництво області та міста, представники 

громадських організацій, активісти, учасники ООС/АТО, волонтери. 

Панахиду за загиблими борцями за незалежність України відслужив 

керуючий Кропивницької єпархії ПЦУ єпископ Марк (Левків). 
Орієнтовна кількість учасників — 50 осіб. 

 

29 січня з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут у закладах освіти міста 

проводились тематичні заходи, відкриті уроки, виховні години та науково-

просвітницькі заходи, спрямовані на виховання учнівської молоді міста в 

дусі патріотизму, поваги до визначних постатей в історії нашої держави та 

історичного минулого українського народу. 

На базі шкільних бібліотек були розгорнуті виставки тематичних 

документів, друкованих видань, фотоматеріалів, присвячених відзначенню 

річниці бою під Крутами 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 З 25 по 29 січня працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди         

з перевірки санітарного стану по 38 вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 47 протоколів та видано 69 попереджень.   

  
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


