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

за 08 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

08 листопада  під головуванням депутата Кропивницької міської ради
восьмого скликання Артема Стрижакова відбулося засідання постійної комісії
міської  ради  з  питань  архітектурної  діяльності,  містобудування  та
капітального будівництва. У роботі комісії брали участь секретар міської ради
Олег Колюка, керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  зняття  з  контролю  окремих  рішень
Кропивницької  міської  ради  восьмого  скликання;  про  перейменування
вулиць, провулків, тупиків, проїзду.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

08 листопада під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки
відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.

На  розгляд  членів  виконавчого  комітету  було  внесено  та  прийнято
42  проєкти  рішень,  серед  яких:  про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької  міської  ради  «Про  перейменування  закладів  освіти»;  про
погодження  проєкту  рішення  Кропивницької  міської  ради  «Про
перейменування вулиць, провулків, тупиків, проїзду»; про внесення змін до
рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 року № 946 «Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками
Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки» (зі
змінами); про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької
міської  ради  від  12  квітня  2022  року  № 176  «Про затвердження  Порядку
створення  та  використання  міського  матеріального  резерву  продовольчої
продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади»; про
внесення  змін  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  02  лютого
2021  року  №  98  «Про  затвердження  Програми  формування  позитивного
міжнародного  та  інвестиційного  іміджу  м.  Кропивницького  на
2021-2023 роки» (зі змінами); про внесення змін до рішення Кропивницької
міської  ради від 02 лютого 2021 року № 97 «Про затвердження Програми
розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  у  м.  Кропивницькому  на
2021-2023  роки»  (зі  змінами);  про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької  міської  ради  «Про  погодження  Концепції  індустріального
парку «Радій»; про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від
02  лютого  2021  року  №  99  «Про  затвердження  Програми  зайнятості
населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки»; про надання одноразової
адресної     грошової    допомоги     мешканцям    міста    Кропивницького    за
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депутатськими зверненнями;  про  надання  одноразової  адресної  грошової
допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького;  про  надання  допомоги  на
поховання деяких категорій осіб; про виділення коштів на відшкодування
додаткових витрат на поховання; про внесення змін до рішення міської ради
від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми соціальної
підтримки,  розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та  молоді
м.  Кропивницького  на  2020-2022  роки»  (зі  змінами);  про  встановлення
ТОВ  «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО»  тарифів  на  теплову  енергію;  про
внесення  змін  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  25  листопада
2021 року № 944 «Про затвердження Програми територіальної оборони та
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на
2022-2024  роки»  (зі  змінами);  про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької міської ради «Про внесення змін та затвердження Статуту
КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «МІСЬКСВІТЛО»
КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ»  в  новій  редакції»;  про  надання
дозволу щодо встановлення елемента благоустрою по вул.Преображенській
тощо.

Крім  того,  розглянуто  проєкти  рішень  щодо  вирішення  житлових
питань  мешканців  міста,  підготовлені  відділом  обліку  житла,  щодо
розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  м.  Кропивницького,
підготовлені управлінням архітектури та містобудування. Також розглянуто
низку питань,  які  підготовлені  управлінням з  питань захисту прав дітей,
щодо соціального захисту прав дітей.

08 листопада заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін  провів  апаратну  нараду  з
секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, керуючою справами виконавчого комітету міської
ради, керівниками виконавчих органів міської ради.

Олександр  Мосін  зосередив  увагу  присутніх  на  питаннях:
проходження опалювального періоду в місті; обмеження електропостачання
по країні та в місті;  готовності дорожнього господарства міста до роботи в
осінньо-зимовий період; виконання ремонтних робіт КВКГ ОКВП «Дніпро-
Кіровоград»  щодо  забезпечення  належного  водопостачання  по  вулицях
Богдана Хмельницького та Херсонській; благоустрою міста; надання послуг
комунальними  підприємствами;  організації  освітнього  процесу;
упорядкування  зовнішньої  реклами; облаштування  стаціонарних  та
тимчасових пунктів обігріву населення на випадок надзвичайної ситуації;
продовження виконання робіт з облаштування сховищ для населення тощо. 

Розглянуто  питання  про  стан  призначення  та  виплати  житлової
субсидії в м. Кропивницькому.
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08 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра  Вергуна  відбулось
засідання спільної комісії з надання дозволу або відмови фізичним особам,
які  подали  заяву  для  участі  в  Програмі  оптимізації  системи
теплопостачання  у  місті  Кропивницькому  на  2022  рік  та  відповідно
отримання  грошової  компенсації  витрат  на  встановлення  системи
індивідуального опалення.

Розглянуто  та  погоджено  одну  заяву   щодо  участі  в  Програмі  та
4 заяви осіб, яким встановлено систему індивідуального опалення у рамках
зазначеної Програми для отримання грошової компенсації.

08  листопада  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів  ради Олександр Вергун провів нараду з  керівниками
комунальних підприємств Кропивницької  міської  ради та організацій,  що
надають житлово-комунальні послуги.

Розглянуті питання: про активізацію роботи зі збирання та вивезення
опалого  листя;  про  організацію  роботи  бригад  для  виконання  аварійно-
відновлювальних  робіт  у  вихідні  дні;  про  обстеження  місць  загального
користування,  скління вікон,  встановлення відсутніх  замків  на  входах до
технічних  поверхів;  про  опрацювання  питання  щодо  можливості
відключення  комунальної  електроенергії  у  житлових  будинках;  про
організацію  робіт  з  мінімізації  використання  електричної  енергії  на
об’єктах  житлово-комунального  господарства;  про  активізацію  робіт  з
виконання  ямкового  ремонту  доріг  до  настання  морозів;  про
відновлення  обмежувачів  руху  автомобільного  транспорту  по
вул.  Театральній;  про  придбання  матеріально-технічних  засобів  для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо. 

За результатами наради надані відповідні доручення.

08  листопада  заступник  начальника Катерина  Черкасська  провела
онлайн-нараду  з  педагогами-організаторами  підпорядкованих  дитячо-
юнацьких клубів.

Розглянуті  питання:  про  план  заходів  до  всеукраїнської  кампанії
«16  днів  проти  насильства»;  про  підготовку  до  спортивних  змагань,
присвячених  Всесвітньому  дню  дитини;  про  загальну  дисципліну  в
підпорядкованих  закладах;  про  проведення  в  закладах  заходів  з
енергозбереження; про прибирання прилеглих територій від опалого листя;
про  коригування  розкладів  занять  згідно  з  графіками  відключення
електроенергії;  про  проведення  щоденного  моніторингу  температурного
режиму  в  приміщеннях  дитячо-юнацьких  клубів;  про  стан  відвідування
вихованцями гуртків та секцій.

08 листопада начальник управління освіти Лариса Костенко провела
апаратну нараду зі спеціалістами управління.
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Розглянуті  питання:  про  роботу  інклюзивних  класів  та  груп  по

охопленню дітей,  що навчаються  на  умовах  інклюзивного навчання;  про
національно-патріотичне  виховання  учнівської  молоді  міста  у
2022/2023 навчальному році.

08 листопада під головуванням  заступника голови адміністративної
комісії Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Віталія Волохова
відбулося  засідання  адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті
Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 4 адміністративні справи: накладено штраф одній особі;
винесено  усне  зауваження   2  особам;  закрито  за  відсутністю  складу
адміністративного правопорушення одну справу.

Події суспільно-політичного життя
До   Дня української писемності та мови  

08  листопада  у  бібліотеках-філіях  міської  централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№  12  –  лінгвістична  ігротека  “Єднає  рідна  мова”.  Відвідувачі
дізналися про історію виникнення свята,  брали активну участь у мовних
іграх, розглядали ілюстративну-книжкову викладку літератури “Звучи, моя
мово чарівна”;

№ 15 – день мови “Будь українцем!”. Користувачі бібліотеки, а також
внутрішньо  переміщені  особи,  здійснили  невеличкий  екскурс  в  історію
української мови та брали участь у бліцопитуванні. Учасникам заходу було
запропоновано  гру  з  листівками,  яка  навчає  уникати  типових  розмовних
помилок.  Завершальною  ноткою  заходу  стало  знайомство  з  книжковою
виставкою “Мова - духовний скарб нації”;

№ 21 – день бібліографії “О, мово моя, як спів солов'я”. Напередодні
свята  бібліотека  разом з  Балашівською гімназією розпочала  флешмоб до
Дня української писемності та мови. З інтелектуальною грою-вікториною
“Мово українська – мово солов’їна” бібліотекарі завітали до учнів школи.
Під  час  змагань  учасники  заходу  показали  свої  знання  та  кмітливість  в
різних  мовних  конкурсах:  “Слово  у  підсумку”,  “Послання  предків”,
“Перекладач”,  “Мовні  заморочки”,  “Веселі  переплутанки”.  Протягом дня
читачі  бібліотеки  отримали  консультації  з  користування  каталогами  та
довідковим фондом бібліотеки.

08 листопада у КЗ “Літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-
Карого” відбулася презентація збірки “Смертельний соль-дієз”.

Напередодні Дня української писемності та мови до музею завітали
члени обласного літературного об’єднання “Степ”, які читали оповідання та
вірші, розповідали, що саме породило ідею того чи іншого сюжету.
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До 55-річчя початку тролейбусного руху

08  листопада у  Кропивницькому  з  нагоди  55-річчя  початку
тролейбусного  руху вітали  працівників  КП  «Електротранс».  Начальник
Кіровоградської  обласної  військової  адміністрації  Андрій  Райкович,
секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступник  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін  вручили  Почесні
грамоти  Кіровоградської  обласної  військової  адміністрації  і  подяки
Кропивницької міської ради та виконавчого комітету. 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


