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

за 16 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

16  червня під  головуванням  голови  Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання виконавчого
комітету Подільської  районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуті та прийняті рішення: «Про виплату матеріального заохочення
головам квартальних комітетів Подільського району міста Кропивницького за
червень  2022  року»;  «Про  призначення  ***  помічником  фізичної  особи
***»;  «Про призначення *** помічником фізичної особи ***».

16  червня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного  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.

Розглянуто  питання про  надання згоди на  перерахування коштів  із
спеціального  рахунку  особи  з  числа  дітей-сиріт  на  придбання  житлового
приміщення за кошти субвенції з державного бюджету. 

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

16 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної
системи міста були проведені заходи:

№ 6 – відеоурок безпеки «Твій друг дорожній рух». Під час заходу діти
із  задоволенням  переглянули  відео  про  історію  виникнення  правил
дорожнього руху, дали  відповіді  на  питання  вікторини «Дорожня  абетка»,
брали участь у грі «Червоний, жовтий, зелений».

Інспектори  відділу  зв’язків  з  громадськістю  управління  патрульної
поліції  в  Кіровоградській  області  департаменту  патрульної  поліції  старші
лейтенанти  поліції   Антон  Левандовський  та  Владислав  Петух
продемонстрували  присутнім  правила  дорожнього  руху  та  долучилися  до
майстер-класу з виготовлення флікерів «Лапка»;          

№ 18 – мультяшне літо «Веселкові ідеї». Бібліотекарі  підготували
різноманітні заходи для дітей різного віку: голосне читання казки Ліліан  Мур
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«Крихітка  Єнот»,  виготовлення  робіт  для  воїнів-захисників,
світловідбивних флікерів «Безпечний подарунок другу»;

№ 2 – день бібліографії «Нитка Аріадни». Бібліотекарі провели для
відвідувачів  мікс  «Бібліотурне  в  історію  книги»,  розповівши  про  шлях
книги  від  давнини  до  сучасності.  Під  час  проведення  гри-конкурсу
бібліотечних ерудитів «Уважні і начитані» присутні відповідали на питання,
мандруючи  країною  незвичайних  книг.  Консультували  відвідувачів  по
пошуку потрібної інформації відповідної тематики в каталогах і картотеках,
мережі Інтернет та провели огляд виставки-рекомендації «Літературні хіти
бібліотеки»  та  періодичних  видань  бібліотеки.  Ознайомили  читачів  з
рекомендаційно-бібліографічними списками літератури;

№ 5 – онлайн-галерея дитячої творчості «Бібліотека запалює зірки».
Під час заходу юні читачі спробували себе у різних творчих процесах. Це
ліплення з пластиліну, малювання, аплікація, плетіння зі стрічок. Діти брали
участь  в  акції  «Повертайся  живим»,  під  час  якої  створили  листівки  та
обереги з побажаннями для воїнів. 

16  червня  у Центральній  бібліотеці імені  Володимира  Панченка
відбулася школа здоров'я «Будьмо здорові». Читачі бібліотеки ознайомилися
з порадами, як подбати про себе та зберегти здоров’я. Здобуті знання читачі
закріпили, переглянувши відео пам’ятки  «Основні правила мінної безпеки»
та «Сирена – наш друг і помічник».

До Дня медичного працівника

16  червня з  нагоди  Дня  медичного  працівника  відбулися  урочисті
заходи. 

У заході  брали участь:  голова  Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації  Андрій  Райкович,  голова  Кіровоградської  обласної  ради
Сергій  Шульга,  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,  заступник  міського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександр  Мосін,
керівництво  департаменту  охорони  здоров'я  Кіровоградської  обласної
військової  адміністрації та  управління  охорони  здоров'я  Кропивницької
міської  ради.  15  кращим медичним працівникам  міста  вручили  відзнаки
Кіровоградської обласної військової адміністрації, Кіровоградської обласної
ради, Кропивницької міської ради та виконавчого комітету.

Також  до  свята  вручали  ордери  на  службове  житло.  Квартири
отримали лікарі-переселенці з Сєвєродонецька Галина та Володимир Жулі,
які зараз працюють у КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги
№  2”  та  КНП  “Обласна  клінічна  психіатрична  лікарня  Кіровоградської
обласної ради”, а також лікарка-інфекціоністка КНП “Центральної міської
лікарні” Кропивницької міської ради” Вікторія Шамшур. 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


