
 ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 03 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

03 лютого 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 – 3; про взяття сімей під 

соціальний супровід – 1; про припинення соціального супроводу сімей – 12;        

про доцільність усиновлення – 1; про відрахування неповнолітнього студента 

з навчального закладу – 1; про позбавлення батьківських прав – 2;                                       

про визначення місця проживання дитини – 1. 

 

03 лютого міський голова Андрій Райкович і начальник Головного 

управління  в Кіровоградській області Роман Козьяков підписали меморандум 

про співпрацю.  

Угода про спільну діяльність дасть можливість  найближчим 

часом  організувати роботу на території селища Нового поліцейського офіцера 

громади. 

Стратегічна ж  мета цього проєкту –  забезпечення кожної 

територіальної громади окремим офіцером, який не тільки працюватиме                       

на території своєї відповідальності, але й житиме там.  Поліцейський офіцер 

стане повноправним представником своєї громади і звітуватиме не лише перед 

керівництвом, але й перед людьми.  

За словами міського голови, транспортом і місцем роботи поліцейський 

офіцер громади буде обов’язково забезпечений. 

 

03 лютого міський голова Андрій Райкович брав участь у нараді                                    

з головою Кіровоградської облдержадміністрації Андрієм Назаренком.  

Розглянуто питання про встановлення  у м.Кропивницькому  найвищої 

стели з Державним прапором України до 30-ї річниці Незалежності України. 

До активного обговорення проєкту долучилися архітектори, громадські 

діячі, волонтери, історики та військові. Мова йшла про  визначення місця 

розташування флагштоку. Один із варіантів – парк культури і відпочинку 

«Ковалівський». 

Волонтери під час зустрічі наголосили на тому, що в парку варто 

створити монумент захисникам України. Тож архітектори отримали завдання 

опрацювати можливість поєднання в ансамблі пам’ятника і рекордного 

флагштоку. Свої пропозиції вони представлять громаді вже за тиждень. 
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03 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан провів нараду за участі: Дмитра Шаповала – 

директора Кіровоградського регіонального управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву", Ніни Рахуби – директора 

департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, Сергія Білоконя – начальника 

управління капітального будівництва, Надії Швець – заступника начальника 

фінансового управління – начальника відділу доходів, фінансів галузей 

виробничої сфери та соціального захисту, Тетяни Ломової – заступника 

начальника управління економіки – начальника відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва. 

Розглянуто питання про розробку Комплексної  програми пільгового 

житлового кредитування на 2021-2023 роки у м. Кропивницькому. 

 

03 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан провів нараду за участі: Олександра Вергуна – 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,           

Ніни Рахуби – директора департаменту – начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,                

Тетяни Савченко – т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства, Тетяни Ломової – заступника начальника 

управління економіки – начальника відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва, Олександра Ковені – завідувача сектору енергоменеджменту 

та промисловості управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій. 

Розглянуто питання про співпрацю з Державною установою "Фонд 

енергоефективності" та укладання з нею меморандуму про співпрацю. 

  

03 лютого керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Світлана Балакірєва привітала голову правління громадської організації 

"Спілка підприємців Кіровоградської області", директора ТОВ "Імекс ЛТД" 

Тамару Самиляк з 60-річчям від дня народження та вручила їй  Почесну 

грамоту міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького                               

за активну громадську діяльність, особистий внесок у розвиток соціально-

економічної сфери міста та високий професіоналізм. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

    03 лютого  в ДЮК «Зоряний» комунального закладу «Об’єднання               

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено  рольову  гру  «Безпечний   інтернет». 
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                             Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

03 лютого спеціалісти управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій та спеціалізованої інспекції Кропивницької міської ради 

провели рейд-обстеження з припинення несанкціонованої торгівлі                                              

по вул. Металургів у смт. Новому. 

Під час проведення рейду несанкціована торгівля свіжою рибою, 

молоком та кровяною ковбасою була призупинена. За порушення правил 

благоустрою міста спеціалістом спецінспекції складено 2 протоколи                                  

за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановленому місці, 

проведено роз'яснювальну роботу стосовно недопущення "стихійної" торгівлі 

продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових будинків. 

 Крім того, проведено моніторингове відстеження 12 об'єктів щодо 

дотримання встановлених вимог до функціонування в умовах карантину.      

 

Житлово-комунальна сфера 

 

 03 лютого інспектори спеціалізованої інспекції міської ради разом                           

з фахівцями міської дружини провели рейд з перевірки благоустрою міста,               

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:                     

Великої Перспективної, Острівської, Преображенської, Володимира Панченка, 

Шевченка, Микитенка, Мечникова, Рязанської, Севастопольської, Вокзальної, 

Академіка Корольова, Шатила, Пацаєва, Металургів. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 13 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 21 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Освіта 
 

03 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко спільно з головним спеціалістом відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Кропивницького міського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

Тамарою Третяк  провели нараду з керівниками закладів загальної середньої 

освіти міста.   

Розглянуті питання: про результати перевірки випадку погіршення 

санітарно-епідеміологічного стану в КЗ «Навчально-виховне об’єднання 
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природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр»; про етичну поведінку керівників закладів 

загальної середньої освіти міста.  
 

   03 лютого заступник директора комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького Оксана Крамаренко в рамках проєкту «Дистанційне 

навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя» провела онлайн-

вебінар на тему: «Лайфхаки використання цифрових інструментів 

дистанційного навчання». 

Під час вебінару 45 педагогічних працівників міста Кропивницького 

ознайомилися з особливостями організації дистанційного навчання                                    

з використанням блогу/сайту вчителя; алгоритмом роботи з html кодом, 

завантаженням документу  та презентації на сайт/блог у відкритому форматі 

тощо. На завершення вебінару всім педагогам надані чек-листи з покроковими 

інструкціями. 

 

03 лютого відбувся онлайн-міський етап Всеукраїнського конкурсу 

юних екскурсоводів музеїв,  під час якого учні закладів загальної середньої 

освіти міста представили свої розробки з історії музеєзнавства та екскурсів 

рідним містом.  
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 
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