
Інформація 

про стан виконання перспективного плану роботи  

міської ради за 2021 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада працює за перспективним планом роботи. 

Перспективний план роботи міської ради на 2021 рік затверджений 

рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 48. Після набрання 

повноважень депутатами міської ради (з 04.12.2020) це перший повноцінний 

рік роботи.  

За 2021 рік, відповідно плану роботи, відбулося: 

8 засідань сесій міської ради, на яких було прийнято 1047 рішень.  

Перед кожним засіданням сесій міської ради міським головою 

проводились засідання погоджувальної ради з головами депутатських фракцій, 

груп та постійних комісій міської ради для узгодження та обговорення проєктів 

порядку денного. 

За звітний період на засіданні сесій міської ради депутатами було 

оголошено 12 депутатських запитів, по 9 з яких були прийняті рішення міської 

ради. 

Слід відмітити активну позицію щодо звернень депутатів до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, обласної ради. 

Розглянуто та підтримано 15 звернень з різних питань, а саме: щодо 

недопущення підняття цін на природний газ, електроенергію; щодо 

необхідності послаблення карантинних заходів для місцевих пасажирських 

перевезень; щодо наповнення місцевих бюджетів додатковими ресурсами тощо.  

 Депутатки групи «Міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні 

можливості» започаткували традицію на початку сесійних засідань 

підтримувати та привертати увагу громадськості і влади до вирішення 

важливих для держави проблем. Зокрема щодо необхідності діагностики 

онкозахворювань та вчасного проходження профілактичного медичного 

обстеження на рак молочної залози, а також проблем подолання насильства у 

сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту 

прав жінок. 

Вперше так глобально обговорювався та розглядався проєкт бюджету 

міста. Розпорядженням міського голови була створена робоча група з 

підготовки проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. До складу 

робочої групи ввійшли всі голови постійних комісій, голова Громадської ради 

при виконавчому комітеті, заступники міського голови. Відбулося 6 засідань 

цієї робочої групи.  Також відбулися громадські слухання щодо обговорення 

проєкту міського бюджету на наступний, 2022 рік. Принципова позиція 

міського голови Андрія Райковича - перед тим, як міський бюджет 

затверджуватимуть депутати, його має погодити і громада. Низка пропозицій, 

озвучених на слуханнях, знайшли своє відображення у проєкті рішення.  

Також проєкт бюджету пройшов обговорення на засіданнях всіх постійних 

комісій та погоджено виконавчим комітетом міської ради. 
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З 1047 прийнятих рішень міської ради у 2021 році, після розгляду 

постійними комісіями, було знято з контролю 367 рішень, як такі, що виконані 

(згідно з рішенням міської ради № 927 від 25 листопада 2021 року «Про зняття 

з контролю окремих рішень Кропивницької міської ради восьмого скликання»). 

Проведено 99 засідань постійних комісій, на яких розглянуто 1455 

проєктів рішень міської ради, надано 182 окремих доручень структурним 

підрозділам виконавчих органів міської ради. Крім цього, практикуються виїзні 

засідання та спільні засідання постійних комісій. 

 

Інформація про роботу постійних комісій 

Кропивницької міської ради восьмого скликання за 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва комісії Кількість 

протоколів 

засідань 

комісій 

Кількість  

розглянутих питань  

Кількість 

наданих комісією 

проєктів 

рішень  

заяв, 

листів, 

інше 

виснов

ків 

рекомендацій/ 
доручень 

1. 
з питань бюджету та 

податкової політики 
20 156 70 175 27 

2. 

з питань охорони 

здоров'я, освіти, 

соціальної політики, 

культури та спорту 

11 91 20 97 14 

3. 

з питань житлово-

комунального 

господарства та 

транспорту 

11 51 20 57 10 

4. 
з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

28 1010 14 983 116 

5. 

з питань місцевого 

самоврядування, прав і 

свобод людини, 

депутатської етики та 

регламенту 

9 81 8 84 12 

6. 

з питань архітектурної 

діяльності, 

містобудування та 

капітального 

будівництва 

9 28 8 33 3 

7. 

з питань економічного 

розвитку, промисловості, 

підприємництва, 

інвестицій та 

регуляторної політики 

11 38 5 39 - 

Всього: 99 1455 145 1468 182 
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17 - 18 листопада було проведено виїзне засідання Дня депутата, на тему 

«Ознайомлення депутатів Кропивницької міської ради з проблемами та 

досягненнями закладів освіти міста Кропивницького». Депутати відвідали 8 

загальноосвітніх навчальних закладів та 2 дитячих навчальних заклади. 

Подібний формат роботи допомагає депутатам глибше розібратися в суті справ 

освітньої галузі. Основною метою заходу було донести не лише здобутки, а й 

проблеми галузі.  

Найбільш актуальні потреби освітньої галузі та медичної галузі (з 

урахуванням медичної реформи) міста мають бути враховані у Стратегії 

розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року 

(триває процес розробки).  

 

Вже традицією стало проведення чергової сесії міського парламенту дітей 

міста Кропивницького під гаслом «Кропивницький - місто юних!». В роботі 

сесії лідерів учнівського самоврядування шкіл обласного центру взяли участь 

депутатки міської ради та секретар міської ради. Дитячому парламенту у 

Кропивницькому 19 років. За цей час реалізовано багато проєктів у співпраці із 

міською радою. Один з останніх - екологічний проєкт «Створюємо рідне місто 

своїми руками», в рамках якого разом із дітьми висадили дерева вдовж  

Набережної річки Інгул в обласному центрі. 

 

Також для студентів-першокурсників факультету історії, бізнес-освіти та 

права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка була проведена екскурсія «коридорами влади». Це 

чудова нагода знайомити молодь із принципами місцевого самоврядування з 

середини. Екскурсію для майбутніх політологів провів секретар міської ради 

О.Колюка разом із керуючою справами виконавчого комітету С.Балакірєвою. 

(ініціатор - депутатка міської ради К.Шамардіна). 

Слід відмітити, що депутати беруть активну участь у роботі 24 комісій 

створених при виконавчому комітеті з дорадчим голосом. 

 


