
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 02 червня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Михайла Бєжана відбулось засідання 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва (далі – 

Координаційна рада). 

 Розглянуті проєкти регуляторних актів – рішень міської ради щодо 

встановлення ставок по окремих місцевих податках та зборах: туристичному 

збору, збору за місця для паркування транспортних засобів, ставок єдиного 

податку, ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

За пропозицією членів Координаційної ради розгляд ставок єдиного 

податку перенесено на наступне засідання, після проведення аналізу 

пропозицій, які надійдуть у період обговорення даного проєкту рішення. 

Інші проєкти рішень членами Координаційної ради погоджені. 

 

02 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про встановлення опіки над майном дитини – 1;                   

про припинення соціального супроводу сімей – 4; про надання дозволів – 5; 

про затвердження індивідуальних планів дітей –  3; про влаштування 

малолітньої дитини до комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кропивницької міської ради – 1; про доцільність усиновлення – 3;                                    

про доцільність повернення дитини на виховання батькові – 1; про розгляд 

заперечення гр. С* до проєкту рішення виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради «Про затвердження висновку» – 1; про визначення способів 

участі батьків у вихованні дітей та спілкуванні з ними – 2.  

 

02 червня під головуванням заступника голови комісії, директора 

Кропивницького міського центру соціальних служб Олега Краснокутського 

відбулося засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби  

щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
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забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

Розглянуто питання про подання департаменту соціальної політики 

Кропивницької міської ради щодо надання дозволу на перерахування коштів  

із спеціального рахунка особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за договором купівлі-продажу на придбання квартири – 1. 

  

02 червня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександр Мосін провів робочу нараду з 

медичними  консультантами та представниками проєктних організацій                           

з питання підготовки до реконструкції операційного блоку хірургічного 

відділення КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги». Реалізація цього 

надзвичайно важливого для розвитку медичного простору міста проєкту 

перебуває на постійному контролі міського голови Андрія Райковича. 

Розглянуті питання: про уточнення медичного завдання по даному 

об'єкту, яке ляже в основу змін до проєктної документації та її актуалізації; 

про оголошення тендерної процедури на проведення реконструкції відділення. 

Олександр Мосін наголосив, що переможець тендера зобов'язаний буде 

завершити роботи вже до кінця поточного року. При цьому необхідно буде 

подбати не лише про виконання технічного завдання, а й про його екологічну 

складову – облаштувати під'їзні шляхи до відділення, здійснити озеленення 

території тощо. 

За дорученням Олександра Мосіна зі столичними спеціалістами 

продовжить роботу управління капітального будівництва Кропивницької 

міської ради. 

 

Діалог влади з народом 

 

 02 червня секретар міської ради Олег Колюка провів прийом громадян      

з особистих питань. На прийом звернувся заявник з питання бездіяльності 

органів прокуратури та поліції  стосовно приватної власності.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

02 червня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького було проведено: 

№ 9 – екскурсію до бібліотеки «Завітай за гарним враженням». 

Програма включала різноманітні заходи: презентацію книжкової 

виставки «Не руйнуй гармонії земної», екологічний калейдоскоп «Жива 

Планета», бібліоінформер «Дбаємо про довкілля», прес-репортаж «Дзвони 

сьогодення», бібліографічну гру і мозаїку. 

Користувачі бібліотеки мали можливість висловити свою думку, 

скориставшись відкритим мікрофоном «Мій голос», ознайомитись з 
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рекомендаційно-бібліографічним списком літератури «Природоохоронні                   

та екологічні дати» та отримати консультації щодо пошуку потрібної 

інформації в каталогах, картотеках і мережі Інтернет; 

№ 19 – бібліоball «Спорт і я – веселе життя!». 

Бібліотекарі привітали дітей з початком літніх канікул  та Міжнародним 

днем захисту дітей і підготували для них святкову програму «Вирушаймо                       

в літо разом!». 

Діти брали участь у грі «Реалії», демонстрували свою ерудованість                      

у вікторині «Словограй», переглянули відеофільми «Топ 7 красивих місць                         

в Україні, де ви повинні побувати» та «Найкрасивіші міста України». Мовні 

загадки-шаради та загадки-жарти додали до  свята веселощів, сміху та радості. 

На завершення заходу дітям була представлена слайд-презентація «Історична 

постать України», з якої вони дізналися про видатних особистостей, завдяки 

яким знають Україну поза її межами. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 02 червня інспектори інспекції з благоустрою Кропивницької міської 

ради разом з фахівцями міської дружини провели рейд з перевірки 

благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження санітарного стану 

вулиць: Вокзальної, Поповича, Інгульської, Тернопільської, Полтавської, 

Євгена Маланюка, Преображенської, Кропивницького, Гоголя, Карабінерної, 

Шевченка, Архангельської, Енергетиків, Кавказької, Лінії 10-ї та площ 

Кавказької і Дружби народів. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 9 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 15 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 
 

Освіта 

 

02 червня в приміщенні Кропивницької міської ради відбулися перші 

засідання конкурсних комісій з проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад директорів закладів освіти міста. 

Під час цих засідань конкурсні комісії перевірили подані кандидатами 

на посади директорів документи, прийняли рішення допустити усіх 

претендентів до участі у конкурсах та визначили дати проведення другого 

етапу конкурсів. 

На посади директорів комунальних закладів подали документи:                  

„НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр „Лідер” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області” – Олена Дубівка, конкурс відбудеться 16 червня 2021 року о 9.00; 

„НВО „Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний 
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центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – Наталія 

Бондаренко  та Юрій Шаров, конкурс – 23 червня 2021 року                                                      

о 9.00;   „НВО № 25  „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей”, центр позашкільного виховання 

„Ліра”  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – Лілія 

Матяшова, конкурс – 17 червня 2021 року о 9.00;  „Новомиколаївська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького” – Яна Лапіцька, конкурс – 16 червня                    

2021 року о 13.00; „Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа                     

І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-

юнацький центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 

Наталія Бондаренко, Світлана Литвин, конкурс – 17 червня 2021 року о 10.30; 

„Ліцей „Сокіл” Міської ради міста Кропивницького” – Сергій  Сторчаус, 

Сергій Францішкевич, конкурс – 23 червня 2021 року о 10.30; „Спеціальна 

школа № 1 Міської ради міста Кропивницького” – Наталія Станкевич; 

„Кропивницький навчально-реабілітаційний центр Міської ради міста 

Кропивницького”  – Валентина Фундовна, конкурс – 18 червня 2021 року                    

о 10.30. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Штадченко 35 83 89 


	Події суспільно-політичного життя

