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

за 09 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

09 листопада під головуванням депутата Кропивницької міської ради
восьмого  скликання  Дмитра  Бірця  відбулося  засідання  постійної  комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики. У роботі комісії брали
участь  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступник  міського  голови  з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Вергун,  керівники
виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання: про  звіт щодо виконання бюджету Кропивницької
територіальної  громади за  9 місяців  2022 року;  про звільнення від  сплати
державного  мита;  про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кропивницької
міської  ради  восьмого  скликання;  про  перейменування  вулиць,  провулків,
тупиків, проїзду; 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 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
внесення  змін  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  02  лютого
2021  року  №  99  «Про  затвердження  Програми  зайнятості  населення
м. Кропивницького на 2021–2023 роки» (зі змінами);  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 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 перерозподіл видатків по Виконавчому комітету Кропивницької
міської  ради  за  бюджетними  програмами  в  межах  загального  обсягу
бюджетних призначень на 2022 рік; про виділення коштів для створення та
поновлення  матеріальних  резервів;  про  внесення  змін  до  рішення
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13 жовтня 2022 року
№ 734 «Про виділення коштів  для  створення та  поновлення  матеріальних
резервів».
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09 листопада 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  комісії  брали  участь  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський,
керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  внесення  змін  до  рішення  Кропивницької
міської  ради  від  25  березня  2021  року  №  168  «Про  обсяги  і  межі
повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській
та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання
та  їх  виконавчим  органам»;  про  зняття  з  контролю  окремих  рішень
Кропивницької  міської  ради  восьмого  скликання;  про  перейменування
вулиць,  провулків,  тупиків,  проїзду;  про внесення  змін  та  затвердження
Статуту  КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «РИТУАЛЬНА  СЛУЖБА–
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  КОМБІНАТ  КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ»  КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ»  у  новій
редакції;  про внесення змін та  затвердження Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКСВІТЛО» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
в новій редакції.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

09  листопада  під  головуванням  депутатки  Кропивницької  міської
ради Катерини Шамардіної відбулось засідання міжвідомчої робочої групи з
питань сім’ї, демографічного розвитку, гендерної рівності.

Розглянуті  питання: про Програму  розвитку  фізичної  культури  та
спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки; про Програму розвитку
галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки.

09 листопада під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
робочої  групи  з  підготовки  проєкту  бюджету   Кропивницької  міської
територіальної громади на 2023 рік.

На  засіданні  заслухали  начальника  управління  капітального
будівництва  щодо  потреби  на  2023  рік  по  видатках  бюджету  розвитку,
начальника  управління  транспорту  та  зв’язку  по  бюджетному  запиту  на
2023  рік,  узагальнену  інформацію  начальника  фінансового  управління
щодо  доопрацьованих  бюджетних  запитів  розпорядників  соціально-
культурної сфери.

09  листопада  начальник  управління  економіки  департаменту  з
питань  економічного  розвитку  Тетяна  Ломова  провела  робочу  зустріч  з
комерційним директором ПП "Компанія Росток-Агро" Анною Шеремет. 
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Під  час  зустрічі  обговорювалося  питання  щодо  реалізації  проєкту

"Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створенням
індустріального  парку  "Ростагропром"  та  заходів,  які  були  здійснені
підприємством.

09  листопада  під  головуванням  заступника  голови  Подільської
районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія  відбулося
засідання адміністративної комісії. 

Розглянуто  35  протоколів  про  адміністративні  правопорушення:
прийнято  11  постанов  про  закриття,  24  постанови  про  притягнення  до
відповідальності у вигляді штрафу. 

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

09 листопада у КЗ “Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна”
відбулася  презентація  віртуальної  виставки  творів  учасників  Другого
Бієнале  наївного  мистецтва  та  мистецтва  примітивізму  «Велюровий кіт»
імені Андрія Ліпатова» на вебсайті музею у розділі «Вибрані виставки».

 До   Всеукраїнського дня   
працівників культури та майстрів народного мистецтва

09 листопада  з нагоди  Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів  народного  мистецтва відбулися  урочисті  заходи  на  площі
Театральній.

У заходах брали участь:  голова Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації  Андрій  Райкович,  голова  Кіровоградської  обласної  ради
Сергій Шульга, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін,  керуючий справами виконавчого комітету
міської  ради  Світлана  Балакірєва,  працівники  культури  та  майстри
народного мистецтва.

Керівники області та міста  відзначили мистецькі колективи, аматорів
народної  творчості  відзнаками  Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації та обласної ради, Кропивницької міської ради та виконавчого
комітету.

Культурний  фронт  Кіровоградщини  підготував  колективний
подарунок - автомобіль для потреб ЗСУ. 

До   Дня української писемності та мови  

 09 листопада з нагоди Дня української писемності та мови, на знак
поваги  до  української  мови  працівники  Новенського  старостинського
округу  міської  ради  брали  участь  у  написанні  ХХІІ  Всеукраїнського
радіодиктанту національної єдності. 
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09 листопада у День української писемності та мови школярі закладів

загальної  середньої  освіти  міста  долучилися  до  написання  традиційного
радіодиктанту національної єдності.

Цього  року  для  радіодиктанту  обрали  текст  письменниці  та
режисерки Ірини Цілик із символічною назвою “Твій дім”, а читала його
народна артистка України, Герой України Ада Роговцева. 

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

№  18  –  мовні  забавлянки  «Українською  прикольніше».  Учасники
заходу,  розділившись  на  2  команди  «Патріоти»  та  «Українці»,  відчули
згуртованість, виконуючи спільні завдання, та збагатили свій словниковий
запас.  Бібліотекарі  спонукали своїх читачів розмовляти рідною мовою та
виховували повагу до народної мудрості. Біля виставки «Мово рідна, квітуй
і шануйся!» відбулось знайомство з книгою «Переходь на українську!» та
читання віршів і гуморесок;

№  5  –  літературний  диліжанс  «Мандрівний  філософ».  Відвідувачі
здійснили  уявну  подорож  по  життєвих  стежках  видатного  українця  –
Григорія  Сковороди.  Зупинки  «Юність»,  «Далекі  краї»,  «Поетична»  і
«Філософська» розповіли про різні грані його творчості;

№ 6 – ринг ерудитів «До рідного слова торкаюсь душею». Протягом
дня користувачі брали участь у вікторині «Чи добре ви знаєте рідну мову?».
На книжковій  викладці  «Мово рідна,  квітуй і  шануйся!»  ознайомилися з
літературою для вдосконалення та вивчення рідної мови;

№ 10 – мовна розвідка «Слова у рідній мові – квіти калинові». Під час
проведення  заходу  для  відвідувачів  було  проведено  літературно-мовний
конкурс «Знай українську!».  Учасники заходу брали участь у вправах «З
якого це твору?»,  «Складіть розсипаночку»,  «Складіть фразеологізми» та
«Знайомтесь із діалектизмами». Також відбулася хвилинка роздумів «Гостре
словечко ранить сердечко». На завершення читали вірші про рідну мову та
Україну, ознайомилися з матеріалами полички «В джерелах слова – душі
криниця»;

№ 13  –  день  бібліографії  «Єдиний скарб  у  тебе,  рідна  мово».  Для
користувачів  бібліотеки  була  презентована  книжкова  виставка  «Мова
барвінкова,  батьківська,  ранкова»,  також  юних  читачів  ознайомили  з
довідково-інформаційним  фондом  бібліотеки  та  мультимедійною
презентацією «Звучи, рідна мово!»;

№  16  –  екскурс  у  давнину  «Загадки  писемного  знаку».  Під  час
проведення заходу школярі брали участь у конкурсах «Розв’яжи кросворд»,
«Буква до букви - і виникло слово», «У світі загадок», «Ми не скажемо, а
покажемо»,  грі  «Відгадай  слово»,  розгадували  кросворди  та  ребуси,
відгадували загадки.
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Питання соціально-економічного стану

Житлово-комунальна сфера

09 листопада 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:  Хабаровської,  Можайського,  Космонавта  Попова,
Полтавської,  Преображенської,  Вокзальної, Євгена Тельнова та проспекту
Університетського.

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  один  протокол  про  адміністративне
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 12 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


