
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 02 березня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

               Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

02 березня під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Світлани Балакірєвої відбулося засідання громадської 

комісії                                        з житлових питань. 

 Розглянуто 2 проєкти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про 

виключення квартири із числа службових та квартирну справу                          

громадянина Ш**, який перебуває на квартирному обліку за місцем 

проживання. 

 

   02 березня під головуванням заступника голови адміністративної              

комісії – головного спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного 

управління Богдани Мороз  відбулося засідання адміністративної комісії                     

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради. 

          Розглянуто 64 протоколи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 152, частиною 1 статті 155, частиною 2 статті 156, 

статтями 180, 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 29 протоколах                                 

на загальну суму 29 393 грн. Закрито провадження  по 25 протоколах.  

Розгляд 10 протоколів перенесено на наступне засідання адміністративної 

комісії. 

 

02 березня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Вергун та т.в.о.начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Тетяна Савченко провели виробничу 

нараду з керівниками житлово-комунальних підприємств.  

 Розглянуті питання: про складання графіка з ліквідації вибоїн та 

виконання робіт з ліквідації ямковості на проїжджих частинах вулиць;                    

про обрізування дерев; про обстеження дорожніх знаків по місту;                                

про проведення комісії з безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому; 

про розгляд звернень громадян; про обстеження та, за можливості, 

відновлення зовнішнього освітлення по вулицях Курганній, Родниковій                           

та Полярній; про своєчасне прибирання прибудинкових територій; про 

своєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних 

майданчиків 

тощо. 

 За результатами наради були надані відповідні доручення. 
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02 березня начальник управління молоді та спорту Вячеслав Гурський 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуті питання: про прибирання прилеглих територій КДЮСШ від 

сміття та залишків протиожиледних матеріалів; про дотримання 

протиепідемічних заходів та санітарних норм під час проведення навчально-

тренувальних занять і спортивних заходів; про підсумки проведення 

навчальних заходів щодо дотримання норм протипожежної безпеки;                                      

про внесення змін до Статутів КДЮСШ; про порядок прийняття та 

звільнення працівників; про підготовку до відзначення 30-річчя Незалежності 

України. 

 

02 березня заступник начальника управління молоді та                                 

спорту Катерина Черкасська провела онлайн-нараду з педагогами-                                           

організаторами КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем   

проживання»   Міської     ради     міста   Кропивницького.   

Розглянуті питання: про дотримання карантинних вимог та 

протипожежної безпеки  у  клубах; про посилення роботи щодо набору дітей   

до кружків та секцій. 

 

02 березня відбулося публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм за підсумками 2020 року секретарем міської 

ради Олегом Колюкою та керівниками виконавчих органів міської ради, 

підпорядкованих йому: Оксаною Горбенко – начальником відділу з питань 

внутрішньої політики, Сергієм Якуніним – начальником відділу по роботі із 

засобами масової інформації, Іриною Каменською – начальником відділу 

організаційно-методичного забезпечення управління апарату міської ради та 

Лілією Лесюн –начальником архівного відділу. 

 

 02 березня відбулося публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм за підсумками 2020 року заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михайлом 

Бєжаном                                       та керівниками виконавчих органів міської 

ради, підпорядкованих йому: Ніною Рахубою – директором департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальником 

управління економіки та Миколою Рибаком – начальником відділу праці.  

 

02 березня під головуванням голови опікунської ради – голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Володимира Стецюка 

відбулось засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради.  



3 

 

Розглянуті та прийняті наступні рішення: про взяття на облік двох 

недієздатних осіб ***, про зняття з обліку недієздатної особи *** та вивчення 

інформації щодо опіки над недієздатною особою ***. 

 

Діалог влади з народом 

 

02 березня керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Світлана Балакірєва провела прийом громадян з особистих питань. На 

прийом звернулися 2 заявники з питань: поліпшення житлових умов та 

працевлаштування. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

  02 березня в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького проведено: 

ДЮК «Старт» – бесіду з безпеки в інтернеті «Як віртуальна реальність 

впливає на нашу свідомість?» з метою попередження негативного впливу 

соціальних мереж на емоційний стан дітей; 

ДЮК «Юність» –  майстер-клас до Міжнародного жіночого дня 

«Подарунок мамі» з метою розвитку дрібної моторики рук та формування 

творчих здібностей; 

ДЮК «Чайка» –  майстер-клас з виготовлення листівок «Зі святом, 

любі жінки» з метою розвитку естетичного смаку; 

ДЮК «Скіф» –  дидактично-екологічні ігри «Збережемо первоцвіти»                     

з метою виховання відповідального ставлення до навколишнього 

середовища; 

ДЮК «Ровесник» –  майстер-клас до Міжнарожного жіночого дня                          

з виготовлення свічок «Вогник тепла» з метою розширення кругозору та 

ознайомлення дітей з історією свічникарства; 

ДЮК «Надія» –  бесіду з вихованцями секції таеквон-до «Розвиток              

таеквон-до (ITF) у світі» з метою поглиблення знань про бойове мистецтво; 

ДЮК «Гермес» –  розважально-ігрову програму до Міжнародного 

жіночого дня «Найжіночний в світі день» з метою розвитку кмітливості і 

спритності, створення атмосфери дружби і добра; 

ДЮК «Україна» – виховну годину «Конституція України» з метою 

виховання почуття патріотизму, любові до своєї держави. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
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 02 березня спеціалісти управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій провели обстеження 30 об'єктів сфери обслуговування 

міста, розташованих на зупинках громадського транспорту, щодо дотримання 

суб'єктами господарювання Правил благоустрою території                          

м. Кропивницького. 

         

Охорона здоров’я 

 

02 березня відбувся онлайн-семінар для лікарів первинної ланки                           

на тему: «Реабілітація хворих в амбулаторних умовах після перенесеної 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19» за участі міського позаштатного 

терапевта управління охорони здоров'я Дар’ї Думен. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


