
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 19-21 лютого 2021 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

               Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 15 по 19 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

«Прозорий офіс» було прийнято 4500 звернень від громадян і суб’єктів 

господарювання, надано 2333 консультації. 
 

   З 15 по 19 лютого до управління соціальної підтримки населення 

звернулися 102 особи з питання надання матеріальної допомоги.    

          Направлено 74 письмових відповіді депутатам, громадянам, 

організаціям.  

 

З 15 по 19 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 60 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та піклування – 26; соціально-правового захисту                            

дітей – 18; визначення місця проживання дитини та порядку участі у її 

вихованні – 7; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються                     

майна дітей  – 9. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

районного управління поліції Головного управління Національної поліції                                

в Кіровоградській області проведено  рейд по території  м. Кропивницького, 

під час яких було відвідано за місцем проживання 5 сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Складено акти обстеження 

умов проживання, з батьками проведено відповідну профілактично-

роз’яснювальну роботу щодо належного виконання батьківських обов'язків. 

Також проведено  обстеження житлово-побутових умов підопічної дитини. 

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях з питань 

захисту прав дітей, 2-х знайомствах потенційних усиновлювачів з дітьми-

сиротами,  дітьми, позбавленими батьківського піклування, та засіданні ради              

з питань профілактики правопорушень серед учнів комунального закладу 

«Гімназія імені Олени Журливої». 
 

19 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана відбулося засідання 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі)  міста 

Кропивницького. 
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Розглянуті питання: про стан організації роботи по реалізації                   

проєктів-переможців  конкурсу «Громадський бюджет – 2021» у 2021 році;                              

про механізми і джерела фінансування невиконаних у період 2018-2020 років 

проєктів-переможців конкурсу громадського бюджетування у 2021 році.  

Діалог влади з народом 
 

19 лютого  на «Гарячій лінії міського голови» чергували                                      

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Тетяна Савченко та начальник управління розвитку транспорту 

та зв"язку Віктор Житник, які  відповіли на 12 дзвінків з питань: обрізки дерев, 

облаштування пішохідної зони, ремонту каналізаційної системи                                         

в будинку ОСББ, незадовільного опалення, збільшення кількості 

комунального транспорту, перевезення стоячих пасажирів,  графіків та схем 

руху маршрутних таксі. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Діяльність політичних партій та громадських організацій 

 

20 лютого об 11.00 на площі Героїв Майдану проводилася  мирна акція 

протесту “Стоп тарифному свавіллю”. Ініціатор - громадянка Тетяна 

Андрейченко. Учасники акції встановили лампадки до імпровізованого 

пам’ятного знака Героям Небесної Сотні. Кількість учасників — до 20 осіб. 

 

 20 лютого з 12.00 до 13.00 на площі Героїв Майдану Кропивницька 

міська організація політичної партії “Ліва опозиція” у Кіровоградській області, 

Кіровоградський обласний відокремлений підрозділ громадської організації 

“Жінки України за мир та стабільність”  проводили мітинг з нагоди Дня 

соціальної справедливості. В руках учасники акції тримали плакати                                    

із закликами до зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 Орієнтовна кількість учасників — 20 осіб. 

 

20 лютого з 17.00 до 18.00 на площі Героїв Майдану проводилися заходи 

із вшанування Героїв Небесної Сотні. Учасники заходу встановили лампадки 

до імпровізованого пам’ятного знака Героям Небесної Сотні. Панахиду                           

за загиблими відслужили єпископ Кропивницький та Голованівський ПЦУ 

Марк та священнослужителі ПЦУ. 

В заходах брали участь представники міської організації ПП “Свобода”,   

представники громадських організацій, активісти, учасники ООС/АТО, 

волонтери,  громадськість міста. 

 Кількість учасників —  до 50 осіб. 
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Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

19 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

№ 10 – відеоподорож «Подорож океаном рідної мови»; 

№ 14 – година патріотизму «Герої серед нас». 

Колективом бібліотеки була організована фотовиставка про звичайних 

людей, які в певний момент свого життя не роздумуючи залишили все і пішли 

боронити країну. Протягом заходу дітям показували ролики з життя героїв; 

№ 16 – мовний колаж «Магія рідного слова». 

Протягом дня для користувачів бібліотеки було проведено: вікторини, 

конкурси, мовні марафони, мовні калейдоскопи, літературний бліц, огляди 

літератури, перегляд відео «11 найцікавіших фактів про мови світу», «Цікаве 

про українську мову». 

 

 19 лютого у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

віртуальна виставка кераміки родини Фірсових «Гончарному роду нема 

переводу» в рамках мистецького проєкту серії художніх виставок «Лауреати 

обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-

прикладного мистецтва імені Якова Паученка».  

Експозицію виставки складають твори з музейної колекції «Сучасне 

українське образотворче мистецтво» та авторських зібрань. Кожна з робіт                     

є унікальною, неповторною і яскраво відображає особливості творчої манери 

талановитих художників. Оригінальним доповненням виставки є унікальні 

фото митців в гончарній майстерні. 

 

20 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 4 – мовознавчу рефлексію «Єдиний скарб у тебе – рідна мова». 

Протягом дня у книгозбірні демонструвалися відеофільми, присвячені 

Міжнародному дню рідної мови, звучали пісні про мову. Бібліотекар 

читальної зали презентувала інформдосьє «Цікаві факти про українську мову» 

та провела огляд книжкової виставки «Квітни, рідна мово!», що містить 

матеріали про історію української мови, мовознавчі видання, словники, 

довідники, поетичні збірки та твори видатних українських письменників. 

Викликав безліч позитивних емоцій конкурс «Скринька скоромовок», коли 

читачі намагалися вправно і чітко проговорити запропоновані їм скоромовки; 

 № 7 – бібліомарафон «Читай українською». 

На заході панувала атмосфера літературних новинок, цікавих порад та 

приємних вражень від рекомендованого літературного арсеналу для читання                

і духовного зростання. До уваги учасників заходу була запропонована 

книжково-ілюстративна виставка «Веселка рідної мови», на якій 

експонувалися кращі зразки української літератури; 

№ 8 – онлайн-кросворд «Українська, барвінкова, мелодійна рідна мова». 
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Працівники бібліотеки підготували для своїх читачів онлайн-кросворд, який 

можна знайти за посиланням: https://learningapps.org/display?v=pjhcxbhhc21; 

№ 18 – бібліопіцерію «У ріднім слові – цілий світ» біля виставки «Наша 

мова – калинова». 

Бібліотекарі запропонували читачам безліч мовних розваг: мовний 

перекладач, змагання, хто найшвидше вимовить скоромовку, а також перегляд 

постійно діючої тематичної виставки «Наша мова – калинова». 

 

20 лютого в обласній універсальній науковій бібліотеці                                                 

ім. Д.Чижевського з нагоди Міжнародного дня рідної мови за сприяння 

Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського та 

об'єднання поляків «Полонія» імені Кароля Шимановського відбувся диктант 

польською та українською мовами. Текст під назвою «Мова – сила нації» 

підготував директор музею Шимановського  Олександр Полячок.  

Після написання диктанту учасники отримали солодощі та сувеніри                  

на згадку.  

 

  20-21 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» були проведені заходи: 

ДЮК “Зоряний” –   флешмоб “Міжнародний день рідної мови”; 

ДЮК “Юність” – інформаційну годину “Правила поведінки з вогнем та 

електроприладами” з метою формування у вихованців клубу необхідності 

дотримання правил пожежної безпеки у громадських місцях; 

ДЮКи “Моноліт” та “Україна” –  виховні години “Державний герб 

України”; 

ДЮК “Гермес” – виховну  годину “Бринить - співає наша мова”; 

ДЮК “Чайка” –  інтерактивну гру “Інший” з  метою   оволодіння  

практичними  знаннями  з  військової  підготовки; 

ДЮК “Мрія” –  змагання “Сила та здоров’я”  з метою залучення молоді 

до спорту; 

ДЮК “Вогник” –  інформаційну годину “Правила поведінки з вогнем та 

електроприладами” з метою формування у вихованців клубу необхідності 

дотримання правил пожежної безпеки у громадських місцях; 

ДЮК “Надія” –  змагання “Сила та здоров’я” з метою залучення молоді 

до спорту; 

ДЮК “Надія” –  виховну годину “Наша мова співуча”. 

До Дня Героїв Небесної Сотні 

18 лютого на базі навчально-виховного комплексу „Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” відбувся 
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урочистий урок пам’яті «Довіку не забудемо Героїв, що ангелами злетіли                     

в небеса…» за участі учнів старшого шкільного віку. 

18-19 лютого з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в закладах 

загальної середньої освіти були проведені лекції, бесіди, тематичні уроки, 

виставки літератури та фотоматеріалів, спрямовані на виховання патріотизму, 

поваги до подвигу Героїв Небесної Сотні, вшанування пам’яті учасників 

Революції Гідності. 

19 лютoгo на плoщі пеpед будівлею міськoї pади відбулася акція                             

з вшанування Геpoїв Небеснoї Сoтні "Ангели пам’яті". 

Кропивницький долучився до всеукраїнської акції, яку ініціювали 

громадська активістка і співачка Анжеліка Рудницька та мистецька агенція 

«Територія А» у пам’ять про загиблих Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 

2014 року на вулиці Інститутській у Києві. 

Під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 107 із них                      

загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій 

протесту почали називати Небесною Сотнею. Саме стільки було виготовлено 

кропивницькими школярами білих «ангелів пам’яті».  

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

ради Олег Колюка, заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Михайло Бєжан, Олександр Вергун, Сергій 

Колодяжний, Олександр Мосін, керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Світлана Балакірєва,  керівники виконавчих органів міської ради 

міськoї pади, представники громадських організацій та громадськості міста.  

Цього ж дня о 15.00 захoди зі вшанування пoдвигу Геpoїв Небеснoї 

Сoтні, учасників Pевoлюції Гіднoсті пpoдoвжилися біля пам’ятної дoшки 

Геpoю Укpаїни Віктopу Чміленку та імпpoвізoванoгo пам'ятнoгo знака                           

зі світлинами Геpoїв Небеснoї Сoтні на площі Героїв Майдану. У заході брали 

участь представники обласної та міської влади, громадські активісти, 

волонтери. Учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки. 

 

20 лютого в центральній міській бібліотеці імені Володимира Панченка 

відбувся героїчний хронограф «Небесній сотні шана й молитви». 

Відновити хронологію подій читачам бібліотеки допомогли 

відеоматеріали, документальний фільм, викладка літератури, на якій 

представлені книги, світлини, інформація про Майдан і Героїв Небесної Сотні. 

 

  19-21 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  були 

проведені заходи: 

ДЮК “Чайка” –  фотовиставку “Їх дух незламний і бессмертний подвиг 

накреслив  шлях  до  мирного   життя”; 
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ДЮК “Гірник” –  виховну  годину  “Пам’ятаємо  Героїв”; 

ДЮК “Ровесник” – перегляд документального фільму “Зима, що нас 

змінила”; 

ДЮК “Надія” – виховну годину “День  пам’яті  Героїв  Небесної          

Сотні”; 

ДЮК “Скіф” –  виховну  годину  “Небесна Сотня - Герої сучасності”.                   

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 З 15 по 19 лютого працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди         

з перевірки санітарного стану по 49 вулицях міста. За результатами рейдів 

складено 32 протоколи та видано 51 попередження.   

 

Охорона здоров’я 

19 лютого відбулося відкриття відреставрованого терапевтичного 

відділення № 1 з ліжками інтенсивної терапії стаціонару № 1                                           

КНП «Центральна міська лікарня». 

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

ради Олег Колюка, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Андрій Назаренко, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, 

медичні експерти інвестиційних проєктів з м.Києва, депутати Кропивницької 

міської ради, медична громадськість міста. 

Під час відкриття Андрій Райкович подякував за професійну роботу 

будівельникам, яким довелось нелегко, адже відділення створили на базі 

історичної споруди. Вони виконали складну реставрацію, і навіть зберегли                      

в одній з палат, де проводив операції ще Микола Пирогов, історичну ліпнину. 

Подякував очільник міста столичним партнерам за супровід, за велику 

допомогу в облаштуванні блоку палат інтенсивної терапії найсучаснішим 

обладнанням. А депутатам за те, що зрозуміли необхідність створення такого 

відділення і погодили виділення з міського бюджету необхідної суми на 

реставрацію. 

Міський голова Андрій Райкович вручив Подяки міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького: Сергію  Білоконю – начальнику 

управління капітального будівництва Кропивницької міської ради,                         

Павлу Морозу – майстру дільниці приватного підприємства „КАБЕКСЛАЙН”, 

Леоніду Федоренку – директору приватного підприємства „КАБЕКСЛАЙН”,  

Віталію Кушніру – координатору інвестиційних проєктів у сфері медицини, 

Володимиру Мітіну – національному експерту з технічного супроводу 

медичних проєктів. 

Загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва склала                                  

22700,344 тис. грн. 
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Терапевтичне відділення розраховане на 30 ліжок з урахуванням шести 

ліжок інтенсивної терапії. Після проведеної реставрації приміщення повністю 

відповідає європейським стандартам: створені комфортні умови для 

перебування хворих, у тому числі маломобільних груп населення, та 

медперсоналу. Лікувальні палати закладу обладнані санвузлами, мийками, 

душовими піддонами, нагрівачами води. Палати інтенсивної терапії обладнані 

системою відеоспостереження. 

За кошти міського бюджету у сумі 14,2 млн грн придбали та встановили 

найсучасніше медичне обладнання експертного класу. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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