
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів та районних у місті рад 

          за 11 лютого 2021 року 

 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

11 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, керівники 

виконавчих органів міської ради та представники громади міста. 

Розглянуті питання: про надання пільг зі сплати земельного податку;                    

про звіт за 2020 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

11 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Світлани Балакірєвої відбулося засідання комісії з 

питань нагородження Кропивницької міської ради.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла 

рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького: Нікітіну Олену Миколаївну, 

заступника головного редактора товариства з обмеженою відповідальністю 

“Редакція газети “Україна-Центр”, та Федотова Віктора Васильовича, голову 

Кіровоградської обласної профспілкової організації працівників державних 

установ. 
 

 11 лютого під головуванням заступника голови комісії – начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-

добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні антитерористичної операції,  

військовополоненим, які визволені з полону.  
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Розглянуто та погоджено заяву щодо надання одноразової допомоги 

постраждалому учаснику ООС.  

 

 11 лютого під головуванням заступника голови комісії – начальника 

управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам ООС/АТО                           

та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста. 

 Розглянуто 130 заяв учасників операції Об'єднаних сил щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги. Погоджено надати одноразову 

матеріальну допомогу 128 особам та відмовлено 2 особам. 

 

11 лютого під головуванням заступника голови комісії –  директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олега Краснокутського відбулося засідання   комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби у 2020 році щодо спрямування субвенції                             

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуто  питання про подання управління соціального захисту 

населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради  щодо надання 

дозволу на перерахування коштів зі спеціального рахунка особі з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за договором купівлі-

продажу на придбання квартири у м. Кропивницькому  

 

11 січня  під головуванням голови  Фортечної районної                                    

у м. Кропивницькому ради Віктора Закаблуковського відбулося засідання 

районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлової субсидії населенню, надання пільг 

особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

    Розглянуто 86 справ, зокрема щодо призначення: житлової субсидії – 

70 (призначено – 66), соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам – 

16 (призначено – 16). 

 

Діалог влади з народом 

 

11 лютого відбувся прийом громадян з особистих питань заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сергієм 

Колодяжним. На прийом звернулися 2 заявники з питання  погіршення стану 

здоров’я учнів у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання 
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природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

8 –позашкільний центр" та безкоштовного їх лікування. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

11 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

№ 11 – день інформації «Шлях до професії». 

Організатори заходу ознайомлювали відвідувачів з різноманіттям світу 

професій, з незвичайними і екстремальними професіями, які з’явилися                                    

в ХХI столітті і, звичайно, з найбільш затребуваними та 

високооплачуваними. Протягом дня у всіх відділах закладу проходили різні 

за формою пізнавальні та інтерактивні заходи. Діти молодшого віку із 

задоволенням брали участь                   у мультимедійній інтерактивній грі «У 

світі професій», а підлітки – у онлайн-тестуваннях «Яка професія мені 

підходить» та «Твої здібності», які допомагали розібратися у своїх інтересах і 

здібностях, визначити свій професійний шлях, знайти саме своє призначення; 

 № 21 – медіамайстерню «Фотографія у мережі: жанри, види, 

інструменти для обробки». 

Бібліотекарі розповіли читачам, які бувають жанри фотографій, дали 

поради як робити вдалі фото та відео. Волонтер бібліотеки Павло Овеченко 

навчив користувачів створювати справжні шедеври, використовуючи 

інструменти «Microsoft Office 2010» для обробки світлин. А домашнім 

завданням було − сфотографувати цікаві куточки міста та зробити 

фотоколаж. 

 

  11 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     
«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради      

міста  Кропивницького»  проведені заходи: 
ДЮКи «Зоряний», «Гірник» та «Юність» − майстер-класи з 

виготовлення подарунків та вітальних листівок до Дня Святого                      

Валентина з метою  розвитку  творчої  уяви,   фантазії,  виховання                   

почуття    прекрасного  у  вихованців   клубів; 

ДЮК  «Старт» −  відкрите  тренування  вихованців  клубу  з  

армреслінгу  

з метою залучення молоді  до  здорового способу життя. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Транспорт 

 

11 лютого спеціалісти управління транспорту та зв'язку міської ради 

спільно з представниками відділу державного контролю за безпекою                             

на транспорті управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області 
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здійснили рейдову перевірку підприємств, які здійснюють перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті 

Кропивницькому, стосовно належного дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, виконання умов договорів на перевезення щодо 

належного ведення фінансової документації, зокрема квитково-облікових 

відомостей. 

Рейдова бригада перевірила дотримання водіями Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту, забезпечення засобами 

індивідуального захисту та санітарної обробки салонів, а також наявність 

всіх необхідних дозвільних документів для здійснення пасажирських 

перевезень. 

Члени комісії здійснювали перевірку автобусів на кінцевих зупинках 

маршрутів, зокрема: ПП «УкрАвтоІнвест», ПП «ОЛІКС», ПП «Паритет 

Сервіс» та ФОП Кобченко В.В. 

За результатом проведеної перевірки встановлено, що всі 

підприємства-перевізники, які виконують перевезення пасажирів за міськими 

автобусними маршрутами загального користування, забезпечені 

дезінфікуючими засобами та здійснюють усі необхідні заходи з дезінфекції 

транспортних засобів                            з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. Разом                  з цим, не всі водії мають 

повний пакет документів для здійснення регулярних пасажирських 

перевезень (відсутнє належне заповнення квитково-облікових листів), про що 

працівниками управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області були 

складені відповідні акти. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


