
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

                  за 06 жовтня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

06 жовтня під головуванням депутата Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Анни Зарічної відбулося засідання постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості,                           

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики. У роботі постійної 

комісії взяли участь керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуто питання про погодження Концепції індустріального парку 

«Ростагропром». 
 

06 жовтня під головуванням депутата Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Василя Рубана відбулося засідання постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту. У 

роботі постійної комісії взяли участь керівники виконавчих органів міської 

ради.           

 Розглянуті питання: про внесення змін та доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на       

2021-2025 роки» (зі змінами); про надання дозволу КП «Теплоенергетик» 

Кропивницької міської ради на укладання мирових угод з                                    

АТ «НАК «Нафтогаз України». 
 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

 06 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана відбулося засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на присвоєння звання "Кращий 

роботодавець року". 

На засіданні, яке проводилось в дистанційному режимі, за результатами 

критеріїв оцінки кожного підприємства було визначено переможців за 

номінаціями серед підприємств (установ, організацій) міста за галузевим 

принципом. 

Переможцями стали за номінаціями серед підприємств  з 

середньообліковою чисельністю працівників:      до 

20 осіб: ТОВ "АРАКА"; ПП "Кіровоградбудпроект" ;    від 101 

до 500 осіб: ТОВ "Прогрес-2010" ;      від 501 і більше 

осіб: АТ "Ельворті"; ТОВ "Вересень плюс".  
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Вирішено нагородити переможців спеціальними дипломами "Кращий 

роботодавець року". 

 06 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.   

Розглянуті питання: про взяття сімʼї під соціальний супровід - 1; про 

доцільність позбавлення батьківських прав - 1; про реєстрацію народження 

дитини в органах РАЦСу - 1; про надання дозволів - 6; про визначення 

способів участі у вихованні дитини - 1; про доцільність позбавлення 

батьківських прав  - 1. 
 

     Події суспільно-політичного життя 
 

      Освіта 

06 жовтня у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 47 

«Горобинка» комбінованого типу в рамках проєкту «Синергія партнерства з 

батьками заради майбутнього дітей» відбулася презентація закладів 

дошкільної освіти міста.       Модератором 

заходу була начальник управління освіти Лариса Костенко, учасниками 

презентації були керівники закладів дошкільної освіти, вихователі-методисти, 

вихователі, музичні керівники, вчителі-логопеди. Педагоги закладів 

дошкільної освіти № 1, 19, 37, 47, 48, 52, 69, 70, 71  висвітлили пріоритетні 

напрями роботи з дітьми, продемонстрували шляхи підвищення якості 

освітньої діяльності закладів. 
 

 Діалог влади з народом 
 

 06 жовтня на особистому прийомі у заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна побували 

мешканці різного соціального стану: пенсіонери, робітники, безробітний, 

державний службовець.        

 Розглянуті питання: про повернення схеми руху громадського 

транспорту по маршруту № 130 по вул.Шевченка (біля поліклініки № 3); про 

встановлення одностороннього руху по вул.Пушкіна та Верхній Биковській;  

про встановлення засобів заспокоєння руху (пристрої примусового зниження 

швидкості); про встановлення дорожніх знаків по вул.Пушкіна; про обрізку 

дерев; про засипання сколом дорожнього покриття по вул.Курганній; про 

благоустрій території по вул.Зінченка, 9 (за будинком); про укладання 

договору на вивезення рідких нечистот; про нанесення дорожньої розмітки по 

пров.Училищному; про відновлення експлуатації вентиляційних каналів у 

будинку; про заміну труб мережі теплопостачання; про призначення субсидії; 

про надання дозволів на відключення від центрального опалення з метою 

встановлення  індивідуального  опалення;  про  надання  роз’яснень  стосовно  
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відмови у наданні дозволів на встановлення індивідуального опалення в 

квартирі.            За 

результатами розгляду звернень питання взяті на контроль та надані 

відповідні доручення. 

 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

06 жовтня в Центральноукраїнському інституті розвитку людини 

інструкторами Центру військово-патріотичного виховання молоді проведено 

гру до Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва – 

«Козацький грат». Студенти змагалися з дисциплін вогневої і альпін-

штурмової підготовки та першої долікарської допомоги.  

 

06 жовтня в Кіровоградському обласному академічному театрі ляльок 

відбувся Відкритий фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю 

«Сторононька рідна! Коханий мій краю!», який проходив в рамках 

міжнародного творчого проєкту «Натхнення без меж». Фестиваль провів 

Кіровоградський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації 

«Народна академія творчості інвалідів» спільно з управління молоді та спорту. 

На глядацький розсуд діти та молодь з інвалідністю представили свої 

мистецькі здібності з вокалу, поезії, хореографії та образотворчого мистецтва. 
 

 06 жовтня бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено захід: 

 № 1 – віртуальний зоопарк «Все про тварин від А до Я».  Користувачі 

бібліотеки мали змогу переглянути цікаві відеоролики «Цікавинки про 

тварин», «Екзотичні тварини та цікаві факти про них», «Про великих та малих 

тварин» та мультфільм «Лісові тварини». Зацікавила дітей і книжкова 

презентація «Дивовижні, цікаві, незвичайні». 
 

 06 жовтня на стадіоні “Зірка” імені Станіслава Березкіна за підтримки 

управління молоді та спорту проведено відкриту першість КДЮСШ № 2 з 

легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 р. н. і молодших.  

Найкращі результати серед вихованців КДЮСШ № 2 

продемонстрували: Максим Гурник і Дар’я Скрипнікова (тренери Олена й 

Олександр Тесленки), Катерина Сіянко та Дар’я Ковбасюк (тренер Альона 

Дюбанова), Анастасія Пархоменко (тренер Віталій Пархоменко), Владислав 

Шостак (тренер Ігор Шостак), Михайло Попельнух та Віктор Бенюк (тренер 

Тетяна Сазоненко).        

 Переможці та призери змагань нагороджені дипломами управління 

молоді та спорту міської ради, а також отримали сувеніри з олімпійською 

символікою від відділення НОК України в Кіровоградській області.  
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  Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

 06 жовтня інспекторами інспекції з благоустрою Кропивницької міської 

ради разом з фахівцями міської дружини проведено рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Садової, Тихої, Чехова, Лермонтова, Сєрова, Слов’янської, 

Преображенської, Суворова, Новосибірської, Космонавта Попова, Шатила, 

Євгена Тельнова, Генерала Жадова, Вокзальної. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 5 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 29 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради           Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Сіненко 35 83 89 


