
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

за 15 червня 2022 року 

м. Кропивницький 

 

   Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

15 червня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного  відбулося  засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.       

 Розглянуті питання: про затвердження індивідуальних планів  - 13; про 

доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини - 1; про 

надання статусу дитини, яка постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів - 2; про надання дозволів - 3; про визначення способів участі у 

вихованні дитини та спілкуванні з нею - 2; про доцільності повернення дитини 

матері -1. 
 

 15 червня відбулася зустріч секретаря міської ради Олега Колюки з 

представниками Управління ООН з координації гуманітарних справ щодо 

налагодження співпраці. 

Темою зустрічі стало розселення внутрішньо переміщених осіб та 

підготовка наданих їм приміщень до зими. 
  

 15 червня керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Світлана Балакірєва провела нараду з мешканцями гуртожитку по                              

просп. Університетському, 21.         

 Розглянуто питання про вчинення міською радою заходів щодо 

скасування арешту на їхні кімнати, накладеного ухвалою Кропивницького 

апеляційного суду. Мешканцям надано роз'яснення та повідомлено про 

подальші кроки для вирішення зазначеного питання. 

 

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

 

 15 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної 

системи міста були проведені заходи: 

 № 13 - екологічний барометр «Чиста планета». Бібліотекарі разом з 

читачами вчились сортувати відходи, виконуючи завдання екологічної гри 

«Еко-мемо». Учасники гри сортували сміття, згадували прислів’я та приказки 

про природу і пояснювали їх; 

 № 1 - літературний фреш «Квітка - найчарівніше творіння природи». 

 Під час заходу читачі ознайомились з виданнями про квіткове багатство 

землі, з оповіданнями, легендами та віршами про квіти; 
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 № 12 - мовні забавлянки «Мовні перлини для кмітливої дитини». Діти 

разом з бібліотекарями помандрували стежками українських народних казок, 

взяли участь у конкурсі «Абетка українських загадок», намалювали улюблених 

героїв та переглянули веселі мультики. 

15 червня у Центральній бібліотеці імені Володимира Панченка 

відбувся майстер-клас «Дві руки – дві чарівниці». Бібліотекарі навчали діточок 

робити вправи з ритмопластики, правильно одягати ляльку та керувати нею. 

Діти весело та азартно імпровізували під час гри  «Герою, а я тебе, знаю».  

          Також відбувся 

літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо». Працівники бібліотеки 

підготували виставку «З книжки – в мультик», поспілкувались про екранізації 

відомих дитячих творів та переглянули мультфільми з улюбленими 

літературними персонажами. 

 
Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

 15 червня 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: Симона Петлюри, Станіслава Майсеєва, Яновського, Соборної, 

Васнецова, Гмирьова, Кримської, Садової, Євгена Маланюка, Київської, 

Миколи Левитського, Степняка-Кравчинського, Євгена Тельнова та 

Космонавта Попова. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 12 протоколів про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 7 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого       

комітету міської ради                   Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Сіненко 35 83 89 


