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

за 10 листопада 2022 року
м. Кропивницький

   Події суспільно-політичного життя
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

10 листопада під головуванням депутатки Кропивницької міської ради
восьмого  скликання  Анни  Зарічної  відбулося  засідання  постійної  комісії
міської  ради  з  питань  економічного  розвитку,  промисловості,
підприємництва, інвестицій та регуляторної політики. У роботі комісії брали
участь  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступник  міського  голови  з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Михайло  Бежан,  керівники
виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  перейменування  вулиць,  провулків,  тупиків,
проїзду;  про  погодження  Концепції  індустріального  парку  «Радій»;  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).

10 листопада під головуванням депутатки Кропивницької міської ради
восьмого  скликання  Валентини  Яремчук  відбулося  засідання  постійної
комісії  міської  ради з  питань екології,  земельних відносин та  комунальної
власності. У роботі комісії брали участь секретар міської ради Олег Колюка,
голова  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Віктор
Закаблуковський,  представник  ПАТ  «НВП  «Радій»  Михайло  Гуртовий,
керівники виконавчих органів міської ради та заявники. 

Розглянуті  питання: про погодження Концепції індустріального парку
«Радій»; про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до
комунальної  власності  Кропивницької  міської  територіальної  громади;  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
регулювання земельних відносин.
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Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

10 листопада  відбулося виїзне засідання комісії по визначенню стану
та вартості зелених насаджень.

Здійснено  обстеження  зелених  насаджень  на  території  міста  по
10  адресах,  відповідно  до заяв  юридичних  та  фізичних  осіб.  Прийнято
відповідні   рішення,  про  що  складено  6  актів  обстеження   зелених
насаджень,  що  підлягають  видаленню  за  7  адресами.  Також  надано
рекомендації щодо утримання зелених насаджень (відмова у видаленні) за
3 адресами.

10  листопада   під  головуванням  начальника  управління  з  питань
захисту  прав  дітей  Кропивницької  міської  ради  Тетяни  Тимоховської
відбулося  засідання комісії з питань формування пропозицій щодо потреби
та  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,
підтримку малих групових  будинків  та  забезпечення  житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Розглянуті питання:  про погодження придбання  житлового  будинку
особою  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  –  1;  про
погодження придбання житлового будинку та земельної ділянки  особою з
числа дітей, позбавлених батьківського піклування, – 2.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

10  листопада у  бібліотеці-філії  №  1  міської  централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького було проведено історіографічну
подорож «Чесне і талановите ім'я Богдана Лепкого». 

Відвідувачі  ознайомилися з  виставкою поетичних і прозових творів
Богдана Лепкого, переглянули пізнавальний відеофільм «Вони прославили
наш край – Богдан Лепкий», доторкнувшись до його життєвого і творчого
шляху. 

До Всесвітнього дня молоді

10  листопада у  Всесвітній  день  молоді  за  ініціативи  управління
молоді та спорту в комунальному закладі «Центр комплексної реабілітації
для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради»
учнівська  та  студентська  молодь  брала  участь  у  мистецькому  конкурсі
«Пишаюсь тобою, Україно!». 

Заступник  начальника  управління  молоді  та  спорту  Катерина
Черкасська  та  директор  комунального  закладу  Лілія  Місюня  нагородили
учасників конкурсу та вручили набори для творчості.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА




