
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 23 лютого 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

23 лютого під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

На  розгляд  членів  виконавчого  комітету  було   внесено  та  прийнято 

33 питання, серед яких: про надання фінансової підтримки міським 

громадським об’єднанням соціальної спрямованості у 2021 році; про основні 

заходи цивільного захисту міста на 2021 рік; про затвердження Порядку 

придбання жилого приміщення (квартири) для багатодітних сімей, в яких 

народилися четверо дітей; про встановлення тарифу на послугу з 

централізованого водопостачання, яка надається Інгульською шахтою                       

ДП „Східний гірничо-збагачувальний комбінат”; про визначення видів 

оплачуваних, безоплатних суспільно корисних робіт та переліку об’єктів,                   

на яких засуджені та правопорушники будуть виконувати роботи у 2021 році 

тощо. 

 

23 лютого  відбулося публічне представлення інформації про виконання 

бюджетних програм за підсумками 2020 року заступником міського голови                       

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром Вергуном                            

та керівниками виконавчих органів міської ради, підпорядкованих йому: 

Сергієм Коваленком – начальником управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення, Тетяною Савченко –                                     

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

та Віктором Житником – начальником управління розвитку транспорту                         

та зв’язку. 

На виконання програм у сфері житлово-комунального господарства 

минулого року було використано 293,8 мільйона гривень. Ці кошти пішли як 

на фінансування робіт з ремонту дорожнього покриття, реконструкції парку 

Перемоги, прибирання території міста, обслуговування системи зовнішнього 

освітлення та світлофорних об’єктів, нанесення дорожньої розмітки,                           

так і на економічну підтримку комунальних підприємств міста. 

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері  з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна                       

від надзвичайних ситуацій використано 2,250 мільйона гривень. 

Виконання повноважень у сфері транспорту та зв’язку, надання пільг з оплати 

проїзду у громадському транспорті і послуг зв’язку, утримання та розвиток 



2 
 

авто- і електротранспорту, придбання нових тролейбусів обійшлося міському 

бюджету 190,352 мільйона гривень. 

 

23 лютого відбулося засідання робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення при виконавчому комітеті 

Подільської районної у м.Кропивницькому ради. 

На засідання були запрошені ФОП Р* та ФОП С*. 

Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати                                         

і зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у вересні 2020 року нараховували заробітну плату 

працівникам менше або на рівні мінімального розміру. 

Прийнято рішення взяти до відома інформацію, надану членам робочої 

групи щодо ситуації з легалізації виплати заробітної плати у фізичних осіб-

підприємців. 

 

23 лютого відбулося засідання робочої групи з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Подільської районної у м.Кропивницькому ради. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «ІКГ «Альфа»,  

ТОВ «Піоні», МПП «Тарон», ТОВ «Алтайна», ПП «Інвіта-Сервіс-Плюс» та 

ТОВ «Алєкс Трейд». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                                            

(далі – ЄСВ), про дотримання державних гарантій стосовно мінімального 

розміру заробітної плати на підприємствах, які у вересні 2020 року 

нараховували найманим працівникам заробітну плату менше 5000,00 грн. 

Прийнято рішення тримати на контролі інформацію щодо погашення 

заборгованості з ЄСВ на ТОВ «ІКГ «Альфа», ТОВ «Піоні», МПП «Тарон» та 

стану виплати мінімальної заробітної плати на ПП «Інвіта-Сервіс Плюс». 

Інформацію, надану членам робочої групи іншими представниками 

юридичних осіб, запрошеними на засідання, вирішено взяти до відома. 

 

Діалог влади з народом 

 

23 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 9 заявників з питань: пільгового перевезення                                   

у маршрутному таксі, відновлення роботи ліфта у будинку, оплати за послуги 

теплопостачання, відновлення зовнішнього освітлення, асфальтування 

дорожнього покриття та роботи Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  23 лютого в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького» проведено: 

ДЮК “Промінь” – змагання з хортингу «Школа сили і честі» з метою 

формування морально-етичних якостей,  патріотичного виховання і зміцнення 

здоров’я вихованців; 

ДЮК “Україна” – виховну годину «Вшанування Героїв Небесної Сотні»  

з метою формування у дітей ціннісного ставлення до України, прав та свобод 

людини. 

 

23 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведено: 

№ 19 – презентацію книжкової виставки «Класна класика». 

Серія книжок «Видатні українці» розповідає про життя величних людей, 

які змінили світ на краще й подарували нам геніальні ідеї та винаходи.  

У розділі «Життя видатних дітей» презентовані історії дитинства 

геніальних людей. На полиці «Світові генії» представлена серія книжок 

«Видатні особистості», які є бестселерами та здобули номінацію                                         

у всеукраїнському рейтингу «Книжка року 2017». Із цих історій дізнаємося, 

що завдяки наполегливій праці, вірі у себе та бажанню принести щось корисне 

у світ, можливо досягти будь-якої мети; 

 № 21 – мовознавчу гру «Народ скаже, як зав´яже». 

Бібліотекарі створили спеціально для відвідувачів бібліотеки сторінку                    

в соціальних мережах, де запропонували користувачам перевірити свою 

ерудицію та знання прислів’їв та приказок про рідну мову. Гра розрахована на 

широке коло користувачів. 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

23 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи з нагоди 150-річчя                     

від дня народження Лесі Українки:  

№ 17 – літературний п´єдестал «Дорога до Лесі». 

Оформлена книжкова виставка «Мрії зламане крило» в рамках 

літературного п´єдесталу надала можливість юним читачам ближче 

познайомитися з творчою діяльністю та особистим життям неповторної 

української поетеси. Користувачі бібліотеки брали участь у флешмобі 

«#kropЧитаєЛесюУкраїнку»; 

№ 18 – літературні читання біля виставки-портрету «Ні! Я жива, я буду 

вічно жити…». Особливу увагу було приділено висвітленню і ознайомленню 
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читачів з життям та творчістю видатної поетеси, її мужністю перед обличчям 

долі, життєвим та творчим подвигом цієї тендітної жінки. Присутні                                     

із задоволенням декламували вірші відомої поетеси; 

№ 8 – вікторину-онлайн «Співоча душа України». 

Щоб перевірити знання про талановиту українку потрібно перейти                           

за посиланням: https://learningapps.org/display?v=pyswy0m1321. 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Штадченко 35 83 89 
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