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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

04 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 керівники виконавчих органів 

міської ради та представники громади міста. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

Обрано заступника голови постійної комісії – Шутку Валерія 

Васильовича та секретаря комісії – Згривець Людмилу Федорівну. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 04 лютого під головуванням т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – головного архітектора міста Ірини 

Мартинової відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради.  

  На засіданні повторно розглянуто ескізний проєкт «Нове будівництво 

адміністративно-торговельної будівлі по вул. Віктора Чміленка, 82                                      

в м. Кропивницькому». 

Архітектурно-містобудівна рада вирішила: рекомендувати управлінню 

містобудування та архітектури внести зміни до містобудівних умов                                 

та обмежень на будівництво адміністративно-торговельної будівлі                                            

по вул. Віктора Чміленка, 82 щодо гранично допустимої висотності об’єкта. 

 

04 лютого відбувся брифінг начальника управління освіти Лариси 

Костенко. Мова йшла про хід епідрозслідування причин захворювання учнів   

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

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

Епідрозслідування ще триває, спеціальна комісія збирає результати 

досліджень, опрацьовує їх. За словами Лариси Костенко, остаточні висновки 

будуть оголошені наступного тижня. 

 

Діалог влади з народом 

 

04 лютого відбувся прийом громадян з особистих питань заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергієм 

Колодяжним. На прийом звернулися 5 заявників з питань: встановлення місця 

проживання малолітньої дитини, поновлення соціальних пільг члену сім’ї 
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загиблого (померлого) інваліда війни та повернення коштів, витрачених на 

лікування короновірусної хвороби. Два звернення мали колективний характер. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

04 лютого  в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання               

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» проведено урок ввічливості «Скажи мені, хто твій     

товариш». 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

04 лютого у бібліотеці-філії № 2 Міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбулася виставка-персоналія «ЇЇ життя – 

сонячний промінь» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, 

української поетеси, громадської діячки. 

Виставку, на якій розміщено літературу, фотоматеріали про життя                              

та діяльність Лесі Українки, рекомендаційно-бібліографічний список 

літератури «Хотіла б я піснею стати», було прикрашено українськими 

рушниками. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

04 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 дошкільної освіти 

міста.   

Розглянуті питання: про перевірку випадку погіршення санітарно-

епідеміологічного стану у КЗ «Навчально-виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр»; про етичну поведінку керівників закладів дошкільної 

освіти міста.  

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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