
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 18 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

18 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, депутати міської ради та представники громади міста. 

Розглянуті питання про регулювання земельних відносин. 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

18 лютого під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання 

виконавчого комітету районної у місті ради.  

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про погодження проєкту 

рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради «Про звіт                    

про виконання районного у місті бюджету за 2020 рік; про погодження 

проєкту рішення районної у місті ради «Про доповнення рішення 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради восьмого скликання від 

23 грудня     2020 року № 10 «Про бюджет Подільського району у місті 

Кропивницький             на 2021 рік» (код бюджету 11528602000)»; про 

затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 

2021 рік розпорядникам коштів районного у місті бюджету; про звіт про 

роботу управління соціального захисту населення Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради з питань побутового обслуговування населення                               

за 2020 рік; про звіт про роботу територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)Подільського району міста 

Кропивницького за 2020 рік; про погодження проєкту рішення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради «Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Подільського району міста 

Кропивницького на 2020 рік»; про надання дозволу опікуну *** на 

влаштування до психоневрологічного інтернату та зняття з реєстрації з місця 

проживання недієздатної особи ***; про погодження кандидатури                     

опікуна ***; про надання дозволу опікуну *** на укладення договору від 

імені підопічної ***. 
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Діалог влади з народом 

 

18 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 7 заявників з питань: приватизації земельної ділянки 

під магазином, виділення, оформлення та цільового використання земельних 

ділянок. 

 

18 лютого у приміщенні Новенського старостинського округу 

відбулася зустріч заступника директора департаменту надання 

адміністративних послуг Андрія Лавруся, старости Новенського 

старостинського округу Любові Марченко, начальника відділу з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу Ірини Глушаєвої з 

головами квартальних комітетів                  та завідуючими будинками смт 

Нового. 

Розглянуто питання про організацію роботи віддаленого відділення 

Центру надання адміністративних послуг на території старостинського 

округу. 

 На теперішній час у приміщенні Новенського старостинського округу 

здійснюють прийом спеціалісти Центру надання адміністративних послуг – 

інспектор з реєстрації місця проживання осіб та у визначені дні приймають 

адміністратор та спеціаліст із соціальних послуг.  

Планується надання у відділенні Новенського старостинського округу 

96 адміністративних та 30 соціальних послуг. Більш детальну інформацію 

щодо отримання даних послуг можна буде отримати з сайту Кропивницької 

міської ради, інформаційних стендів, розміщених у приміщенні 

старостинського округу, та листівок і буклетів, які будуть виготовлені 

найближчим часом. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

18 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

№ 13 – презентацію виставки «Мова – духовний скарб народу». 

Учасники заходу виконували цікаві пізнавальні завдання: 

розшифровували ребуси, демонстрували знання приказок та рівень своєї 

грамотності. У підлітковому віці проблема нецензурної лексики стає 

особливо гострою. Розкрити тему заходу допомогли книжкові викладки 

«Лихослів’я                     в українській літературі» та «Неповторна мелодія 

рідної мови»; 

 № 2 – мовознавчу гру «Рідна мова то доля народу». 
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Розпочався захід з перегляду відеосюжету «Цікаві факти про 

українську мову» та огляду книжкової виставки «Солов’їна, барвінкова, 

українська рідна мова». 

Молодь перевірила свої знання з української мови під час 

різноманітних конкурсів: «Мовне асорті», «Редактор», «Вгадай 

фразеологізм», «Скажи                 без затримки», «Відгадайко», «І чужого 

навчайтесь,  й свого не цурайтесь…». Лейтмотивом заходу були слова Олеся 

Гончара: «Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно 

ми всі плекатимемо її». 

 

  18 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького»  були проведені заходи: 
 ДЮК “Чайка” – інтерактивне  тренування  “Тактика  бою  в  

приміщеннях” з  метою   оволодіння  практичними  знаннями  з  військової  

підготовки; 

ДЮК “Ровесник” – виховну  годину “Українська  державна  символіка” 

з метою ознайомлення вихованців з історією встановлення державної      

символіки - 15 осіб. 

 

До Дня Героїв Небесної Сотні 

18 лютого у бібліотеці-філії № 16 міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького відбувся перегляд літератури «Зима, що нас 

змінила» з нагоди вшанування пам’яті про Героїв Небесної Сотні.  

Біля виставки-пам'яті бібліотекарі розповідали відвідувачам 

хронологію подій Революції Гідності та знайомили з книгами, в яких 

висвітлюється подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам'ять загиблих вшанували 

хвилиною мовчання. 

 

18 лютого в ДЮК  “Надія”  комунального закладу  «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради  міста  

Кропивницького» проведено виховну  годину з нагоди вшанування пам’яті 

про Героїв  Небесної Сотні.                          

 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

18 лютого спеціалістами управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі  та   інвестицій проведено обстеження 21 об'єкту торгівлі та послуг, 

розташованих на ринку "Центральний", щодо дотримання суб'єктами 

господарювання встановлених вимог до функціонування об'єктів в умовах 
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карантину, провадження торговельної діяльності (дотримання Правил 

торгівлі) та Правил благоустрою території міста Кропивницького  

(утримання прилеглої території). 

 В результаті обстежень складено протокол за статтею 155 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (порушення правил торгівлі                         

і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери 

послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


