
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 02 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 

 

02 лютого 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: заступник міського голови                       

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, директор  

ПП «А ПЛЮС Я» та ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД» Сергій Сукач, керівники 

виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

 

02 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулася друга сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

 В роботі сесії брали участь 35 депутатів міської ради, голова Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський, голова 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Володимир Стецюк,  

староста Новенського старостинського округу Любов Марченко, керівники 

виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації                     

та громади міста. 

 Міський голова оголосив про створення фракцій політичних партій                      

в Кропивницькій міській раді, а саме: фракції Політичної Партії «Європейська 

Солідарність» у складі 6-х депутатів, голова – Яриніч Костянтин 

Володимирович; фракції Політичної Партії «НАШ КРАЙ» у складі                                    

3-х депутатів, голова – Табалов Андрій Олександрович. 

На другій сесії міської ради було прийнято 120 рішень, з них:                              

про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України щодо недопущення 

підвищення цін на природний газ, електроенергію; про затвердження 

Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання;                                           

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; про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької міської ради; про внесення змін до рішення 

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

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік»;                                                

про перейменування фінансового управління та затвердження Положення                
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про фінансове управління Кропивницької міської ради; про перейменування 

департаменту надання адміністративних послуг та затвердження Положення 

про департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської 

ради; про перейменування управління комунальної власності та затвердження 

Положення про управління комунальної власності Кропивницької міської 

ради; про перейменування управління містобудування та архітектури                              

та затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради 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 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 управління з питань захисту прав дітей Міської ради 

міста Кропивницького та затвердження Положення про управління з питань 

захисту прав дітей Кропивницької міської ради; про звільнення від сплати 

державного мита; про затвердження Положення про департамент з питань 

економічного розвитку Кропивницької міської ради; про перейменування 

управління культури і туризму та затвердження Положення про управління 

культури і туризму Кропивницької міської ради в новій редакції;                                       

про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та затвердження Положення у новій 

редакції; про перейменування управління капітального будівництва                                  

та затвердження Положення про управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради в новій редакції; про перейменування управління 

охорони здоров'я та затвердження Положення про управління охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради у новій редакції; про затвердження 

передавального акта (Клінічна дитяча міська поліклініка); про перейменування 

управління освіти та затвердження Положення про управління освіти 

Кропивницької міської ради в новій редакції; про організацію харчування 

учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького 

на 2021 рік; 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 управління 

молоді та спорту та затвердження Положення про управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради у новій редакції; про перейменування 

комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста 

Кропивницького» 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;                 
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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 перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УПРАВЛІННЯ 

БУДИНКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»                                         

та затвердження Статуту в новій редакції; 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 
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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 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 галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки; про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»                      на 

2021-2023 роки; про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 

депутатів міської ради на 2021-2023 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 затвердження Програми розвитку малого і середнього 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 затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2021-2023 роки; про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                  

на 2021-2023 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»; 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» (Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому); про затвердження Комплексної 

програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки; 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 безоплатну передачу 

завершеної реконструкції каналізаційного колектора по вул. Ельворті у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області;             

про передачу майна; про прийняття до комунальної власності Кропивницької 
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міської територіальної громади програмного забезпечення Порталу відкритих 

даних Кропивницького; про регулювання земельних відносин. 

Робота другої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

завершена. 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

   02 лютого під головуванням заступника голови адміністративної                   

комісії – начальника відділу правового забезпечення юридичного управління 

Артема Шершнюка відбулося засідання адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради. 

   Розглянуто 19 протоколів про адміністративні   правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 1 статті 155 Кодексу України                                        

про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративне стягнення                   

у вигляді штрафу по 11 протоколах на загальну суму 7990 грн. Закрито 

провадження по 8 протоколах. 

 

02 лютого начальник управління молоді та спорту міської ради Вячеслав 

Гурський провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів.  

Розглянуті питання: про своєчасне розчищення від снігу та ожеледі 

прилеглих до КДЮСШ територій; про підсумки роботи КДЮСШ в онлайн- 

режимі під час локдауну; про поновлення договорів щодо співпраці                                       

з регіональними спортивними федераціями з видів спорту; про дотримання 

протиепідемічних заходів під час навчально-тренувальних занять та виїздів               

на змагання; про забезпечення чергування медпрацівників                                                

КНП «Кіровоградський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»                      

під час проведення спортивних заходів. 

 

02  лютого  заступник  начальника  управління  молоді  та спорту                 

Катерина  Черкасська  провела нараду з  педагогами-організаторами                             

КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких  клубів  за  місцем проживання                    

Міської   ради   міста   Кропивницького».   

Розглянуті    питання: про проведення  занять  та  тренувань  під  час 

карантинних  обмежень; про здійснення контролю за відвідуванням гуртків         

та  секцій. 

 

  02 лютого відбувся брифінг начальника управління освіти Лариси 

Костенко. Мова йшла про організацію харчування учнів у навчальних 

закладах м.Кропивницького.  

Лариса Костенко роз’яснила, як буде організовано навчання у                                 

КЗ «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр» під час 

проведення перевірки на дотримання санітарного регламенту, та розповіла про 

стан здоров’я учнів початкових класів з підозрою на отруєння.  
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Лариса Костенко повідомила, що управління освіти звернулося до одного                         

з поліклінічних об’єднань для проведення позапланових медичних оглядів 

працівників харчоблоку і причетних до організації харчування у даному 

закладі. 

           За інформацією Лариси Костенко, станом на 02 лютого за медичною 

допомогою звернулись 12 школярів: з них двоє у лікарні, інші учні звернулись 

до своїх сімейних лікарів. Результатів досліджень поки ще немає, тому й 

однозначного діагнозу дітям теж не поставили. 

 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

02 лютого  в ДЮК «Україна» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено урок 

права «Конвенція ООН про права дитини». 

 

02 лютого відбувся «Віртуальний діалоговий майданчик»   працівників 

управління молоді та спорту з молодіжними  лідерами міста. Були                 

обговорені питання щодо особливостей розвитку молодіжної політики міста, 

ефективних моделей роботи молодіжних  центрів та досвід   громад. 

 

02 лютого у художньо-меморіальному музеї О.О. Осмьоркіна 

представлена віртуальна виставка «Твори претендентів на здобуття обласної 

премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва імені Якова Паученка у 2021 році». 

Свої доробки представили: художник, майстер і дослідник 

писанкарства, викладач відділу образотворчого мистецтва Долинської школи 

мистецтв Сергій Яковенко, майстриня декоративного розпису та 

тістопластики Світлани Стороженко та керівник арт-студії «Совушка» Тетяна 

Стороженко. 

Члени конкурсної комісії об’єктивно оцінять представлені творчі 

доробки  та визначать лауреатів обласної премії. Нагородження переможців 

традиційно відбудеться 21 березня. 

 

02 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведені заходи: 

№ 16 – відеоурок «Інтернет-користь чи прихована небезпека». 

Організатори заходу розповіли  про  правила та небезпечні ситуації, в які 

можуть потрапити юні користувачі, спілкуючись в Інтернеті. Така                 

обізнаність – запорука безпеки дитини як в реальному світі, так і у 

віртуальному просторі. Присутні переглянули відео «Казка про золоті правила 

безпечного Інтернету»; 
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№ 14 – інтелектуально-мистецький марафон «Торбина розумних 

завдань». 

Учасники марафону брали активну участь в конкурсах: «Знайомство», 

«Розминка», «Народна мозаїка», «Літературна з’єдналка», «Виберіть товар», 

«Підказка», «Всезнайки» та «Відгадай мелодію». Мета заходу – поглиблення 

знань читачів про навколишній світ, формування ціннісного ставлення                       

до природи, сприяння розвитку пізнавальних інтересів, логічного мислення, 

уваги, пам’яті та удосконалення навичок роботи в команді. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 29 січня по 01 лютого у комунальному закладі «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» проходили змагання з тенісу настільного 

«Олімпійська зима», організованому завдяки співпраці управління молоді та 

спорту Кропивницької міської ради, міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського 

комітету України в Кіровоградській області.  

В заході брали участь учні 6-11-х класів. Директор міського центру 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Микола Аношкін привітав 

учасників спортивного заходу.  Переможці та призери змагань були  

нагороджені дипломами управління молоді та спорту міської ради, а також 

отримали сертифікати від обласного відділення НОК України. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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