
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 03 березня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

03 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про надання дозволів – 1; про доцільність 

усиновлення – 1; про надання дозволу на отримання грошової компенсації – 

1; 

про доцільність позбавлення батьківських прав – 1. 

 

03 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів нараду за участі заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана, 

Олександра Вергуна, Сергія Колодяжного та керівників виконавчих органів 

міської ради. 

 Розглянуто питання про стан підготовки інвестиційних проєктів,                      

які можуть бути  реалізованими  у м.Кропивницькому за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку. 

Олександр Мосін звернув увагу учасників наради на критерії 

оцінювання таких проєктів членами обласної конкурсної комісії: частка 

населення громади, на яку впливає реалізація проєкту, ступінь впливу 

проєкту на вирішення проблеми, інноваційність, співфінансування із 

місцевого бюджету та соціально-економічна спрямованість проєкту. Кожен 

критерій оцінюється максимум у 20 балів. Врахування цих критеріїв є 

важливим завданням для виконавчих органів на етапі підготовки проєктів, 

оскільки                       це дає відповіді на те, наскільки цей проєкт є важливим 

для громади та попередньо визначає реальність його відбору для отримання 

фінансування                  із ДФРР.  У 2020 році міською радою  із 

дотриманням вимог та у встановлені терміни були підготовлені і подані  на 

розгляд обласної конкурсної комісії                 13 проєктів. Всі вони є вкрай 

важливими для розвитку громади міста,                            їх реалізація 

потребує значних обсягів фінансування, проте жоден із них                         не 

був відібраний для реалізації за рахунок коштів ДФРР у 2021 році. 

Директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій міської – начальник управління економіки Ніна Рахуба 

акцентувала увагу на тому, що при відборі проєктів для участі у конкурсі 
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враховується також  відповідність завданням Стратегії розвитку області  на 

2021-2027 роки та технічним завданням, визначеним Планом заходів на 2021-

2023 роки                          із реалізації Стратегії-2027. 

Цьогоріч, 01 березня, міська рада направила до облдержадміністрації                   

із дотриманням всіх зазначених вимог інвестиційні проєкти для участі                             

у конкурсному відборі, які можуть фінансуватися у 2022 році за рахунок 

коштів ДФРР. Серед них: капітальний ремонт (теплова санація) дитячої 

міської поліклініки, реконструкція операційного блоку в КНП «Лікарня 

швидкої медичної допомоги», придбання кисневого генератора для КНП 

«Центральна міська лікарня», капітальний ремонт приміщень майстерні                        

із створенням сучасного центру трудового навчання на базі КЗ  „Навчально-

виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 

– дитячий юнацький центр „Лідер”, реконструкція стадіону „Юність”                        

КЗ „Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2” тощо. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Михайло Бєжан звернув увагу керівників виконавчих органів міської 

ради                  на необхідність дотримання усіх вимог при підготовці 

проєктів. 

 

03 березня під головуванням голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання комісії                        

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 5 (призначено – 5); житлових субсидій – 23      

(призначено – 22) та пільг – 1 (призначено – 1). 

 

Діалог влади з народом 

 

 03 березня секретар міської ради Олег Колюка провів прийом громадян 

з особистих питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань: виділення 

земельної ділянки під гараж учаснику бойових дій, пільгового проїзду                                 

в громадському транспорті та надання пільг в медичних закладах. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  03 березня в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу                     

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

ради  міста  Кропивницького проведено: 
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ДЮКи «Юність», «Чайка» та «Вогник» – майстер-класи «Подарунок 

мамі», «Свято для мам», «Святкова страва для мами та бабусі» до 

Міжнародного жіночого дня з метою естетичного виховання дітей,  

кулінарного смаку та вмінь; 

ДЮК «Ровесник» – бесіду «Онлайн-безпека» з метою виховання 

відповідального відношення до використання інтернету та соціальних мереж. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 З 03 березня по вул. Великій Перспективній (напроти будинку                        

ВАТ «Укртелеком») розпочалася святкова торгівля до Міжнародного 

жіночого дня з продажу сувенірної продукції, яка триватиме до 08 березня,. 

Житлово-комунальна сфера 

 

 03 березня інспекторами спеціалізованої інспекції міської ради разом                

з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки благоустрою міста,               

у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану вулиць:                     

Ушакова, Лермонтова, Пашутінської, Межовий Бульвар, Пацаєва, Шевченка, 

Арсенія Тарковського, Дворцової, Шульгиних, Володимира Панченка, 

Преображенської, Тараса Карпи, Гоголя, Волкова, Барболіна, Соборної, 

Яновського та провулку Водосточного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 11 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 28 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


