
 

ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 09 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади  

 

09 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

На початку засідання виконавчого комітету міської ради міський 

голова Андрій Райкович вручив Почесну грамоту міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького Вінницькій Наталії Миколаївні – 

директору комунального закладу „Дитячий будинок „Наш дім”, за високий 

професіоналізм, успішне впровадження  нової  концепції альтернативної 

форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та активну громадську діяльність. 

На розгляд членів виконавчого комітету було внесено та прийнято                      

28 питань серед яких: про надання грошової допомоги з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав;                                   

про затвердження нового складу адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Кропивницької міської ради; про комісію з питань нагородження 

Кропивницької міської ради; про затвердження нового складу громадської 

комісії з житлових питань при Виконавчому комітеті Кропивницької міської 

ради; про затвердження містобудівної документації „Детальний план 

території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія 

Коваленка м. Кропивницький” тощо. 

 

     09 лютого під головуванням заступника міського голови з питань              

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося                    

онлайн-засідання комісії з призначення іменних стипендій міського                  

голови.  

Розглянуто питання про продовження виплати стипендії іменним 

стипендіатам міського голови у другому  семестрі  2020/2021  навчального  

року  за   підсумками  зимової  екзаменаційної   сесії. 

 

09 лютого  під головуванням голови комісії – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства Тетяни Савченко 

відбулося засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху                                                             

в м. Кропивницькому. 

Розглянуті питання: про встановлення дорожнього знака 3.35 «Стоянка 

заборонена» біля пам’ятника «Борцям за волю України – жертвам політичних 

репресій»; про встановлення дорожнього знака 3.35 «Стоянка заборонена», 

таблички до нього та дорожньої розмітки 1.10.2 на території Кіровоградської 

обласної філармонії; про електронну петицію мешканців житлового будинку 

по вулиці Яновського щодо можливості встановлення дорожніх знаків                        
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5.31 «Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони»; про встановлення 

дорожніх знаків між житловими будинками № 7/4 і 9 по вулиці Академіка 

Корольова та КЗ «Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»; про лист управління 

патрульної поліції                             в Кіровоградській області від 12.01.2021 

року № 253/41/34/03-2021 щодо місць концентрації дорожньо-транспортних 

пригод по місту Кропивницькому станом на 01.01.2021 року та, за 

можливості,  зняття їх з обліку. 

Заслухано інформацію члена комісії Олександра Путника щодо 

здійснення підрахунку інтенсивності руху автомобільного транспорту та 

пішоходів по вулиці Київській, від вулиці Ганни Дмитрян до вулиці 

Ельворті, для врахування під час виготовлення проєктно-кошторисної 

документації                 на об’єкт «Капітальний ремонт (влаштування) 

світлофорного об’єкта                            на перехресті вулиць Євгена 

Чикаленка та Ельворті». 

За результатами засідання комісії були надані відповідні доручення. 

 

09 лютого відбулося публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм за підсумками 2020 року заступником 

міського голови             з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександром Мосіним                              та керівниками виконавчих органів 

міської ради,  підпорядкованих йому: Сергієм Білоконєм – начальником 

управління капітального будівництва, Аллою Пасенко –начальником 

управління комунальної власності, Оленою Філоненко – начальником 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю, Олегом 

Вовенком – начальником управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Іриною Мартиновою –                                         

т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури, Валерієм 

Федоровим – командиром міської дружини. 

За словами Олександра Мосіна, минулий рік у Кропивницькому 

пройшов під знаком реалізації  як масштабних інфраструктурних проєктів,                  

так і надзвичайно потрібних ремонтно-будівельних робіт в закладах 

соціально-культурної сфери. Було реконструйовано будівлю, у якій зараз 

функціонує ЦНАП у форматі "Прозорий офіс". Водночас поряд з будівлею 

ЦНАПу виконано капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду. 

Вперше за багато десятків років проведено комплексну реставрацію 

історичної будівлі першого корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза.    

Для вирішення проблеми транспортного сполучення між північною 

частиною міста та центром було реконструйовано вул. Полтавську, від 

провулку Об’їзного до вулиці Васнецова. А ще одночасно велися роботи на 

багатьох об’єктах комунальної власності у сферах освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту та соціальної підтримки.  
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09 лютого начальник управління молоді та спорту Вячеслав Гурський 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про своєчасне розчищення від снігу та ожеледі 

прилеглих територій до КДЮСШ; про дотримання протипожежної безпеки; 

про перевірку планів евакуації; про роботу в онлайн-режимі структурних 

підрозділів управління молоді та спорту; про висвітлення спортивно-масових 

заходів у засобах масової інформації; про проходження поглиблених 

медичних диспансерних оглядів вихованцями КДЮСШ; про невикористані 

відпустки. 

 

     09  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 планування  проведення  заходів; про 

дотримання правил протипожежної безпеки  в  приміщеннях  клубів;                         

про проведення позапланових інструктажів щодо  дотримання  правил  

карантинних обмежень. 

 

09 лютого під головуванням голови опікунської ради – голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка 

відбулось засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про погодження кандидатури 

опікуна *** над недієздатною особою *** у разі визнання останньої                                      

в судовому порядку недієздатною та надання відповідного подання до суду; 

про продовження строку дії рішення суду про визнання *** недієздатною 

особою, про надання дозволу на влаштування до психоневрологічного 

будинку-інтернату та зняття з реєстрації з місця проживання недієздатної 

особи *** та надання дозволу опікуну *** на укладення договору від імені 

недієздатної особи *** . 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 
09 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради      

міста  Кропивницького» були проведені заходи: 
ДЮК «Гірник» –  виготовлення вітальних листівок вихованцями                     

зразкового аматорського колективу – студії хореографічного мистецтва 

«Аеліта» до Дня Святого Валентина  з  метою  розвитку   творчої  уяви,  

фантазії,  виховання  почуття  прекрасного; 
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ДЮК  «Мрія»  –  інформаційну  годину «Здорове  харчування 

спортсмена» з метою  виховання культури харчування та пропаганди 

здорового способу  життя  у  вихованців  спортивної  секції  таеквондо; 

ДЮК «Скіф» – виховну  годину  «Ознайомлення з Конвенцією                                 

ООН про права дитини»  з  метою   формування   правової   культури                                  

у  вихованців   гуртка «Актив»; 

ДЮК «Вогник» – тематичну фотосесію до Дня Святого Валентина                        

з  метою  розвитку  творчої  активності у  вихованців гуртка «Хореографія»; 

ДЮК «Промінь» – інтерактивне тренування вихованців гуртка                   

«Альпін – штурмова  підготовка»  з  використанням   страйкбольного   

обладнання  з метою  оволодіння   практичними    навичками    військової  

підготовки. 

 

09 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди Дня 

безпечного інтернету:  

№ 13 – діалог-застереження «Небезпеки всесвітньої павутини». 

Протягом дня бібліотекар читального залу розповідала юним читачам 

про небезпеки Інтернету та основні правила безпечної роботи в ньому; 

центральна міська бібліотека –  для користувачів оформлена викладка 

літератури «Принади і небезпеки всесвітньої павутини». 

Бібліотекарі провели інформаційні хвилинки користувачам «Я в мережі 

Інтернет» для підвищення їх обізнаності щодо безпечної поведінки                                    

у всесвітній мережі та запропонували бажаючим пройти тест на виявлення 

комп’ютерної залежності. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


