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

за 15 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

15 листопада під головуванням депутатки Кропивницької міської ради
восьмого  скликання  Наталі  Чередніченко  відбулося  засідання  постійної
комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики,
культури  та  спорту.  У  роботі  постійної  комісії  брала  участь  начальник
управління з питань захисту прав дітей міської ради Тетяна Тимоховська.

Розглянуто  питання  про  затвердження  Положення  про  управління  з
питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради у новій редакції.

15 листопада під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки
відбулося  засідання  дев’ятої  сесії  Кропивницької  міської  ради  восьмого
скликання. В  роботі  сесії  брали  участь  37  депутатів міської  ради, голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський,
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 громади міста.

Перед початком сесійного засідання секретар міської ради Олег Колюка
вручив депутату міської ради Василю Рубану медаль «За сприяння в охороні
державного  кордону  України»  за  високу  громадянську  та  патріотичну
позицію, надану допомогу Державній прикордоннійслужбі України в умовах
збройної  агресії  росії.На  початку  сесійного  засідання  депутатка  Наталія
Чередніченко повідомила, що за ініціативи депутатської групи «МФО Рівні
можливості» Кропивницької міської ради» з нагоди Дня гідності та свободи,
який відзначатиметься в Україні 21 листопада, депутати одягли значки, що
символізують єднання України та Європи.

На  дев’ятому  засіданні  дев’ятої  сесії  міської  ради  було  прийнято
62  рішення,  з  них:  про  депутатські  запити  депутатів  міської  ради;  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 16 грудня 2021 року № 1059 «Про
бюджет  Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2022  рік»; про
перейменування  вулиць,  провулків,  тупиків,  проїзду;  про  затвердження
Положення  про  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Кропивницької
міської ради у новій редакції;  про звільнення від сплати державного мита;
про  перейменування  закладів  освіти;  про  внесення  змін  та  затвердження 
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Статуту  КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «РИТУАЛЬНА  СЛУЖБА–
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  КОМБІНАТ  КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ»  КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ»  в  новій
редакції;  про внесення змін та  затвердження Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКСВІТЛО» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
в новій  редакції;  про  зняття  з  контролю окремих рішень  Кропивницької
міської  ради  восьмого  скликання;  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».  Також  були  розглянуті
зміни  до  ряду  Програм  та  низка  питань  щодо  регулювання  земельних
відносин.

У  роботі  дев’ятої  сесії  Кропивницької  міської  ради  восьмого
скликання оголошено перерву.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

15  листопада  під  головуванням  керуючого  справами  виконавчого
комітету  міської  ради  Світлани  Балакірєвої  відбулося  засідання  комісії  з
питань нагородження Кропивницької міської ради.

Розглянуто питання щодо  нагородження відзнаками міської ради та
виконавчого комітету. За результатами засідання комісія рекомендувала для
нагородження  з  нагоди  Дня  Збройних  Сил  України відзнакою
Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги” ІІ ступеня
одного військовослужбовця, Почесними грамотами Кропивницької міської
ради  -  3  військовослужбовців.  Також  комісією  рекомендовано  для
нагородження  Почесною  грамотою  Кропивницької  міської  ради  та
виконавчого  комітету  з  нагоди  Дня  працівників  сільського  господарства
одну особу.

15  листопада під  головуванням  керуючого  справами  виконавчого
комітету міської ради Світлани Балакірєвої проведено засідання громадської
комісії з житлових питань. 

Розглянуті питання: про взяття громадян на квартирний облік (3 особи
у  першочергову  чергу як  учасники  бойових  дій  з  числа  внутрішньо
переміщених осіб; одна родина з числа сімей загиблих воїнів у позачергову
чергу); про зняття громадянина з квартирного обліку (1 особа); про взяття
на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів
житла  для  тимчасового  проживання  (9  родин  внутрішньо  переміщених
осіб). З усіх питань комісія прийняла відповідні рішення.
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15 листопада начальник управління економіки департаменту з питань

економічного  розвитку  Тетяна  Ломова  провела робочу  нараду   з
обговорення  ситуації  з  працевлаштування  внутрішньо  переміщених  осіб,
організації громадських робіт.

За результатами наради надано відповідні доручення.

15 листопада заступник начальника управління освіти Євген Серопян
провів нараду з керівниками закладів загальної середньої освіти.

Розглянуті питання: про надання статистичного звіту 1-ЗСО; про хід
проведення  міського  етапу  Міжнародного  конкурсу  знавців  української
мови імені Петра Яцика; про хід проведення декади української писемності
та мови в закладах загальної середньої освіти; про ознайомлення керівників
з дорученням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради від 01.11.22  № 36. 

15 листопада  під головуванням голови Фортечної районної  у місті
Кропивницькому  ради  Віктора  Закаблуковського  відбулось  засідання
виконавчого комітету Фортечної районної  у місті  Кропивницькому ради.

Розглянуті  питання:  про  переоформлення  особового  рахунку  на
квартири  громадян  по  комунальному  підприємству  «Житлово-
експлуатаційна  організація  №  1»   Кропивницької  міської  ради»;  про
переоформлення особового рахунку на квартири громадян по комунальному
підприємству «Житлово-експлуатаційна організація № 3»  Кропивницької
міської  ради»;  про  переоформлення  особового  рахунку  на  квартири
громадян  по  комунальному  підприємству  «Житлово-експлуатаційна
організація № 4»  Кропивницької міської ради»; про погодження проєкту
рішення  районної  у  місті  ради  «Про  затвердження  звіту  про  виконання
бюджету  Фортечного  району  у  місті  Кропивницький  за  9  місяців
2022 року»; про діяльність органів самоорганізації населення як складової
частини  місцевого  самоврядування;  про  подання  кандидатури  Б***  на
призначення її опікуном доньки Б***; про подання кандидатури  М***  на
призначення його опікуном сина М***; про надання дозволу опікуну Р***
на  виконання  дій  від  імені  недієздатного  брата  П***;  про  призначення
помічника дієздатній фізичній особі Р***; про подання кандидатури Т***
на призначення його опікуном Л***. 

З усіх питань прийняті відповідні рішення.

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

15  листопада у  бібліотеці-філії  №  12  міської  централізованої
бібліотечної  системи міста  Кропивницького було проведено  бібліовояж в
країну Толерантності «Всі ми на планеті рівні». 
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Під час  проведення  заходу бібліотекарі  розповідали як  вчити дітей

толерантності,  познайомили  присутніх  з  добіркою  книг  з  цієї  тематики,
переглянули  презентацію  «БібліоВояж  до  країни  Толерантості»  в
читальному залі, а також на сторінці у Фейсбук та на сайті книгозбірні.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


