
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

     за 07 жовтня 2021 року 

м. Кропивницький 

 

Діяльність органів влади на місцях                                                                            

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 
 

07 жовтня під головуванням депутата Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Вадима Дриги відбулося засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектурної діяльності, містобудування та 

капітального будівництва. У роботі постійної комісії взяли участь керівники 

виконавчих органів міської ради.        

 Розглянуті питання: про затвердження Програми розроблення 

містобудівної документації Кропивницької міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки; про внесення змін до рішення міської ради від                      

31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 - 2021 роки» (зі змінами).  

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

  07 жовтня під головуванням міського голови Андрія 

Райковича відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради.  

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 18 питань. 

Прийнято 16 питань, серед яких: про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради „Про затвердження Програми виконання 

судових 

рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради на 2022-2024 роки”; про затвердження мережі закладів освіти міста 

Кропивницького на 2021/2022 навчальний рік; про нагородження з нагоди 

Дня захисників і захисниць України; про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради «Про надання дозволу КП «Теплоенергетик» 

Кропивницької міської ради на укладення мирових угод з                               

АТ «НАК «Нафтогаз України»; про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 

31   січня  2019  року  №  2282   «Про  затвердження  Програми   забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2019-2021 роки» тощо.  
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07 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання 

комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам.  

Розглянуто і погоджено 9 подань департаменту соціальної політики 

міської ради щодо призначення (відновлення) або відмови в призначенні 

(відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 

 

 07 жовтня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання  

комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених міськими 

громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості. 

 Розглянуто та допущено до другого етапу конкурсу 4 конкурсні 

пропозиції, розроблені міськими громадськими об’єднаннями соціальної 

спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з бюджету Кропивницької міської територіальної громади у              

2022 році.  

  

Події суспільно-політичного життя 

Діалог влади з народом 

 

 07 жовтня на особистому прийомі у заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна побували 

мешканці різного соціального стану (пенсіонер, робітники, 

військовослужбовець, підприємець, безробітний) та категорій( учасник 

бойових дій (АТО), особа з інвалідністю з дитинства 1 групи).   

 Розглянуті питання: про оформлення документів для будівництва 

гаража; про оформлення документів на земельну ділянку під існуючим 

гаражем; про зміни цільового призначення земельної ділянки; про виділення 

земельної ділянки для встановлення архітектурної споруди; про надання      

роз'яснень стосовно вжиття заходів по безхазяйній квартирі; про виділення 

матеріальної допомоги на утеплення квартири; про приватизацію квартири. 

 За результатами розгляду звернень питання взяті на контроль та надані 

відповідні доручення. 

 

 Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

07 жовтня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено:  

 № 19 – змагання на кращого джуру «Ми роду козацького діти, землі 

українського цвіт». Дві команди «Українці» та «Козачата» демонстрували 

свої вміння впевнено й швидко пасувати футбольним м’ячем та вправлятися 

зі скакалкою. Весело проходило змагання з переправи на уявний берег 

Дніпра.  Сюрпризом для  хлопчаків  став  кулінарний конкурс, вони обирали 

продукти 
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для приготування традиційного українського борщу. Парубки з честю 

впоралися з усіма завданнями і отримали заслужені медалі «Джури»; 

 № 10 – чаювання «Ми всі душею молоді». Присутні мали можливість 

поспілкуватися за солодким частуванням, переглянути виставку «Це - 

творчість мого життя», поділитися своїми враженнями про книги. Також 

лунали музичні сувеніри від співочого гурту «Берегиня». Присутні читали 

поезії, пісні. 
     

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради        Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Сіненко 35 83 89 


