
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів та районних у місті рад 

          за 15 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 лютого міський голова Андрій Райкович провів апаратну нараду                               

з  секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, керівниками виконавчих органів міської ради та комунальних 

підприємств. 

На початку наради міський голова Андрій Райкович вручив Почесні 

грамоти виконавчого комітету та міської ради м. Кропивницького                                     

Чайці Євгенію Анатолійовичу – члену Відокремленого підрозділу громадської 

спілки “Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих                     

та волонтерів “Патріот” у місті Кропивницькому, учаснику бойових дій                         

на території Демократичної Республіки Афганістан, учаснику 

антитерористичної операції, за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, 

активну громадську діяльність, участь у військово-патріотичному вихованні 

молоді та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав  та Нікітіній Олені Миколаївні, заступнику головного редактора                       

ТОВ “Редакція газети “Україна-Центр”, за вагомий внесок у справу 

всебічного, об’єктивного висвітлення життя територіальної громади міста 

Кропивницького, високий професіоналізм, творчий підхід у роботі та з нагоди 

55-річчя від дня народження. 

Міський голова зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення 

комунального порядку в місті; незадовільного розслідування поліцією за 

фактом псування комунального майна на зупинці громадського транспорту 

«Центральний ринок», незадовільного проведення перевірки соціальних 

об’єктів з обслуговування (перебування, надання гуманітарної допомоги) 

людей похилого віку у м. Кропивницькому за участі представників УДСНС 

України у Кіровоградській області та поліції (необхідність виявлення 

приватних закладів та проведення перевірки в них); поліпшення 

інвестиційного клімату в місті; підготовки до наступного опалювального 

сезону 2021/2022 року (складання плану організаційно-технічних заходів, 

покрокове планування заходів з реконструкції мереж постачання теплової 

енергії) та інших. 
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 Розглянуто питання про публічне представлення інформації про 

виконання бюджету м. Кропивницького та бюджетних програм фінансового 

управління міської ради за 2020 рік. 

 

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

містобудування та архітектури Ірини Мартинової відбулось засідання 

архітектурно-містобудівної ради.  

Розглянуті питання: про вибір місця встановлення головного символу 

держави – найбільшого Державного Прапору України (флагштоку) в 

Кіровоградській області на території міста Кропивницького; про демонтаж 

пам’ятників та символіки комуністичного режиму. 

Члени ради вивчили всі пропозиції щодо встановлення найвищого 

флагштока з Державним Прапором України. Такими місцями представники 

громадськості називали територію біля Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП України в Кіровоградській області, набережну міста 

на прилеглому майданчику до Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області або на місці, де раніше планувалося встановити пам'ятник  Жертвам 

Голодомору, парк культури і відпочинку «Ковалівський», меморіальний 

комплекс «Фортечні вали» або ж земельна ділянка біля супермаркету 

«Копілка». 

Члени ради зійшлися на думці, що найвищий Державний Прапор 

України  має бути розміщений у центрі міста та мати зручний під'їзд для 

технічного обслуговування споруди. Крім того, він має відповідати правилам 

техніки безпеки, а територія навколо нього має бути достатньо широкою, аби 

під час державних свят зручно розміщалися люди. Найбільш прийнятним 

варіантом для розміщення прапору, на думку членів  архітектурно-

містобудівної ради, виявився парк культури і відпочинку «Ковалівський».                  

Цю пропозицію підтримала більшість. Тому її нададуть для розгляду до 

обласної державної адміністрації. 

Члени ради розглянули також запит від низки громадських організацій 

щодо демонтажу пам'ятників комуністичного режиму. Мова йшла про 

пам'ятник «Комсомольським поколінням Кіровоградщини», розташований у 

сквері Олександра Кондакова, пам'ятник «Героям громадянської та Великої 

Вітчизняної воєн» у сквері Слави та пам'ятник «Солдатам правопорядку». 

За словами Ірини Мартинової, демонтаж пам'ятників архітектури –                     

це досить затратний процес. Лише на одну масштабну споруду з місцевого 

бюджету необхідно буде виділити від 1,5 до 1,8 мільйона гривень. 

Думки членів ради розійшлися під час обговорення: одні архітектори 

наполягали на необхідності здійснювати демонтаж у контексті реконструкції 

скверів, інші переконували, що пам'ятники – це частина епохи, монументальне 

мистецтво і їх треба залишити на своєму місці, треті пропонували створити 

музей просто неба і там розмістити всі символи комуністичного режиму. 

Начальник управління культури та туризму міської ради Анна Назарець 

нагадала членам ради, що топонімічна комісія підтримала питання демонтажу 
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пам'ятника «Комсомольским поколінням Кіровоградщини». У той же час, 

члени топонімічної комісії відхилили пропозицію демонтажу пам'ятного знака 

партизанам, що у парку культури і відпочинку «Ковалівський», та пам'ятника 

«Солдатам правопорядку». Проти його знесення виступили і мешканці міста. 

Тож остаточного рішення архітектурно-містобудівна рада Кропивницького                  

з цього питання ще не сформувала. 

 

08 лютого  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду з керівниками 

комунальних підприємств міста. 

Розглянуті питання: про враховування заміни або ремонту інженерних 

мереж під час виготовлення проєктно-кошторисної документації на виконання 

капітального чи поточного ремонтів обєктів,  про інвентаризацію зупинок 

громадського транспорту; про завершення робіт з обстеження вікон у місцях 

загального користування у багатоквартирних житлових будинках; про надання 

пропозицій щодо технологій прибирання тротуарів; про реконструкцію 

тротуарів; про вивезення сміття з міських кладовищ; про прибирання вулиць 

міста, прибудинкових територій та розчищення їх від снігу та наледнів, 

посипання протиожеледною сумішшю. 

 За результатами наради було надано відповідні доручення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

15 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 

міста Кропивницького пройшли щорічні обласні літературно-краєзнавчі 

Куценківські читання.   

Куценківські читання розпочалися з вітальних промов організаторів 

заходу та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Сергія Колодяжного. Захід пройшов у теплій невимушеній обстановці,                

де панувало жваве спілкування учасників читань. 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

15 лютого відбулося вшанування пам’яті учасників бойових дій на 

території інших держав. 

В заході брали участь: міський голова Андрій Райкович, секретар міської 

ради Олег Колюка, заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін та Сергій Колодяжний, колишні 

учасники бойових дій на території інших держав, члени сімей загиблих                             

в Республіці Афганістан та громадськість міста. 



4 
 

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та поклали 

квіти до підніжжя пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь 

Кіровоградщини.  

У цей день живі квіти лягли і до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам                     

у смт Новому. Тут, за  традицією, воїни-інтернаціоналісти, громада новенців, 

працівники Новенського старостинського округу на чолі зі старостою 

Любов’ю Марченко та начальником відділу з питань інфраструктури Іриною 

Глушаєвою хвилиною мовчання вшанували пам’ять військовослужбовців,                

що загинули під час міжнародних конфліктів. 

 

15 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» проведені заходи до Дня вшанування              

учасників   бойових  дій  на  території  інших  держав: 

ДЮК «Скіф» – виховну годину «Вшануємо пам’ять учасників                    

бойових  дій  на  території  інших  держав»; 

ДЮКи «Гермес» та «Чайка» – фотовиставки «Афганістан – то                       

біль і смуток,  чиєсь  обірване  життя». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Міжнародне співробітництво 

 

15 лютого міський голова Кропивницького Андрій Райкович зустрівся з 

представниками асоціації C.R.E.A.M. та підписав меморандум про співпрацю 

з координатором C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Aliance Валерієм Дімітровим. 

У зустрічі брали участь: заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін та Михайло Бєжан, директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки Ніна Рахуба.  

Один з проєктів, який може бути цікавим для реалізації в рамках 

меморандуму – будівництво в обласному центрі сучасного аквапарку. 

За словами міського голови, місто сьогодні зацікавлене в інвестиціях, 

адже розбудова обласного центру залишається пріоритетним завданням                     

для міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


	Події суспільно-політичного життя

