
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста,
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

      за 12 жовтня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

12  жовтня під  головуванням  міського  голови  Андрія  Райковича
відбулася  сьома  сесія  Кропивницької  міської  ради  восьмого  скликання.  В
роботі  сесії  взяли  участь  35  депутатів міської  ради,  голова  Подільської
районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Володимир  Стецюк,  староста
Новенського  старостинського  округу  Любов  Марченко,  керівник
Кропивницької  окружної  прокуратури  Володимир  Ізотов,  керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації та
громади міста.

На  початку  засідання  депутати  міжфракційного  об’єднання  «Рівні
можливості»  вийшли  до  трибуни  з  рожевими  стрічками,  щоб  привернути
увагу до проблеми раку молочної залози, який займає перше місце в світі по
статистиці онкозахворювань.

На  сьомій  сесії  міської  ради  було  прийнято  95  рішень,  з  них:  про
депутатські  запити  депутатів  міської  ради;  про  інформацію  керівника
Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області про результати
діяльності  на території  міста Кропивницького за І півріччя 2021 року;  про
внесення  змін  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  22  грудня
2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади
на  2021  рік»;  про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  27  серпня
2019  року  №  2752  «Про  Бюджетний  регламент  проходження  бюджетного
процесу бюджету міста Кропивницького»; 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 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);  про внесення змін та  доповнень до  Заходів
щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2021-2023  роки,  затвердженої  рішенням  Кропивницької  міської  ради  від
02.02.2021  №  101;  про  затвердження  Програми  ведення  містобудівного
кадастру  у  складі управління містобудування та архітектури  Кропивницької
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міської  ради  на  2022-2024  роки;  про  затвердження  Програми розроблення
містобудівної документації Кропивницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки; про затвердження Програми виконання судових рішень про
стягнення  коштів  з  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  на
2022-2024  роки;  про  надання  ПП  «Компанія  Росток-агро»  дозволу  на
розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
оренду по вул. Аджамській, 27;  про погодження Концепції індустріального
парку  «Ростагропром»;  про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від
25  листопада  2003  року  №  581  «Про затвердження  уточнених  назв  і
перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів,
тупиків  м.  Кіровограда»;  про  затвердження  Порядку  передачі  у  власність
громадян квартир (будинків),  житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках,
що належать до комунальної власності Кропивницької міської територіальної
громади;  про  введення  додаткових  штатних  одиниць;  про  затвердження
Положення  про  Кропивницький  міський  центр  соціальних  служб;  про
затвердження  Положення  про  Кропивницький  міський  центр  обліку  та
тимчасового перебування бездомних осіб;  про затвердження Положення про
Кропивницький  міський  соціальний  гуртожиток  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування;  про  звернення  депутатів
Кропивницької міської ради до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету  Міністрів  України щодо  забезпечення  додаткових  виплат
пенсіонерам;  про  звернення  депутатів  Кропивницької  міської  ради  до
Президента  України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України
щодо  недопущення  підвищення  тарифів  для  населення;  про  звернення
депутатів Кропивницької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів  України  щодо  наповнення  місцевих  бюджетів  додатковими
ресурсами;  про  внесення  змін  до  рішення  Кропивницької міської  ради
від  02  лютого  2021  року  №  49  «Про  структуру  та  загальну  чисельність
виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради»;  про  надання  дозволу
КП  «Теплоенергетик»  Кропивницької  міської  ради  на  укладання  мирових
угод з АТ «НАК «Нафтогаз України»; про внесення змін до рішення міської
ради  від  31  січня  2019  року  №  2282  «Про  затвердження  Програми
забезпечення  житлом  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  та  осіб  з  їх  числа  на  2019-2021  роки»;  про  внесення  змін  до
Програми виконання  судових рішень  про  стягнення  коштів  з  Виконавчого
комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  на  2019-2021  роки;  про
передачу  КП  «Благоустрій»  Кропивницької  міської  ради»  у  постійне
користування земельної ділянки для розміщення парку «Молодіжний»;  про
регулювання земельних відносин.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади

12  жовтня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра  Мосіна  відбулося
позачергове  засідання  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Розглянуто питання про визначення надзвичайної ситуації на території
міста Кропивницького, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу
бюджетним установам у осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

За  результатами  роботи  комісії  ситуацію  на  території  міста,  що
склалася  у  зв’язку  з  відсутністю  постачання  природного  газу  бюджетним
установам  у  осінньо-зимовий  період  2021/2022  року,  подальшим
виникненням загрози життю та здоров’ю населення міста, завданням значних
матеріальних збитків, визнано надзвичайною ситуацією.

Діалог влади з народом

12  жовтня відбувся  брифінг заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра  Вергуна,  директора
КП  “Благоустрій”  Віктора  Луценка  та  представниць  компанії  “Вересень
плюс”  Альони  Язикової,  директора  маркету  мережі  магазинів  “Файно
Маркет”,  та  Олени  Рожкової,  експерта  із  соціального  маркетингу,
співзасновниці ГО “Асамблея культурного обміну України”.

Мова  йшла  про  деталі  щорічної  акції, яку  підтримує  соціально-
відповідальний бізнес, по висадженню дерев у місті.

12  жовтня  відбувся  брифінг  начальника  управління  освіти  Лариси
Костенко. Мова йшла про початок осінніх канікул в закладах освіти міста.
Для  34  кропивницьких  закладів  освіти  осінні  канікули  розпочнуться  з
18 жовтня і триватимуть два тижні - до 31 жовтня. Ще шість загальноосвітніх
закладів планували йти на осінні канікули з 25 жовтня на один тиждень, але
через перестороги по температурному режиму, питання канікул тут іще буде
обговорюватися  на  педрадах. Продовжиться  навчання  в  КЗ  «Ліцей
«Науковий»,  який базується  в  приміщенні  Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, довгі
канікули заплановані у січні за розкладом роботи університету.

Події суспільно-політичного характеру
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

12  жовтня  у  бібліотеках-філіях  міської  централізованої  бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено: 
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№ 12 – козацьку вечірку «Ми правнуки славетних козаків». У бібліотеці
хлопчики та дівчатка здійснили захопливу мандрівку в історію українського
козацтва та переглянули мультфільм «Магічний світ козаків-характерників».
А  потім  взяли  участь  у  іграх  на  фізичну  силу,  швидкість  реакції,
нестандартне мислення, різноманітні екстремальні розваги;

№ 2 – усний журнал «Українська державність та збройні сили: погляд в
історію і сьогодення». Бібліотекарі  розповіли  про  витоки  українського
козацтва, згадали їх традиції. Присутнім  було  запропоновано  переглянути
відео:  «Життя  воїна  часів  Київської  Русі.  Як  проходила  служба»,
«Запорозький марш», «Народні месники - ким були опришки», «Українські
січові стрільці», «Історія УПА», «Відбір до 3 полку спецпризначення», «Лиш
в  юних  руках  надія  на  перемогу!  3-й  полк»,  «День  ЗСУ  -  як  змінилася
українська армія за останні роки». Завершився  захід  оглядом  книжкової
виставки «Від звитяги козацтва до героїзму кіборгів АТО».

У центральній бібліотеці відбулася віртуальна мандрівка «Рідна земле
моя, ти козацькою славою щедра». Українське козацтво надзвичайно цікаве та
важливе явище в історії як країни, так і світу. 

Книжкова виставка «Мужність і відвага крізь віки» ознайомила читачів
з книгами про «Країну козаків», славетних гетьманів Богдана Хмельницького,
Дмитра Вишневецького, Пилипа Орлика, Івана Мазепу, Петра Дорошенка та
інших, а також з  історичними романами українських письменників.

12  жовтня у  літературно-меморіальному  музеї  І.К.Карпенка-Карого
відбулась  патріотично-поетична  зустріч  з  полковником  запасу,  учасником
Операції Об´єднаних Сил Сергієм Ткаченком до Дня захисника і захисниць
України. Сергій Ткаченко поділився з учнями спогадами про перебування  в
зоні Операції Об’єднаних Сил. В авторському виконанні прозвучали вірші:
«Гімн  автобата»,  «Присвята  загиблим  побратимам»,  «Привітні  помахи
долонь»,  записи  пісень  у  виконанні  відомого  барда  і  композитора  Андрія
Шульги «Півсотні п’ятий автобат (Чорний Ліс)» на слова Сергія Ткаченка,
«Волонтери» на слова Павла Чорного та ін.

12  жовтня в  с.  Новоандріївці  Новгородківської  селищної  громади
Кропивницького  району  педагог-організатор,  керівник  гуртка  та  вихованці
дитячо-юнацького клубу «Промінь» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання» взяли участь в обласному національно-патріотичному
проєкті «Захисник Кіровоградщини». Проєкт включав у себе цикл змагань:
«Смуга  перешкод»,  силові  вправи,  стрільба  з  пневматичної  гвинтівки,
перетягування     канату,     розбір    автомата    Калашнікова,    естафета         з
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перекочуванням колеса. Всього у заході взяли участь 19 команд. Всі учасники
отримали заохочувальні нагороди.

Громадсько - політичні акції протесного характеру

12 жовтня спілка інвалідів та ветеранів шахти “Інгульська” на площі
Героїв Майдану провела акцію протесту у зв’язку з порушенням пенсійного
законодавства України. Орієнтовна кількість - до 100 осіб.

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради         Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


