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

за 17 - 19 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 13 по 17 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
«Прозорий  офіс»  було  прийнято 2290   звернень від  громадян  і  суб’єктів
господарювання, надано 1515 консультацій.

З   13  по  19  червня до  департаменту  соціальної  політики  звернулося
506  громадян  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб   - 433,  надання
матеріальної  допомоги  -  4,  надання  соціальних  послуг  -  35, виплати
щомісячної  грошової  допомоги  у  зв’язку  з  обмеженням  споживання
продуктів  харчування  місцевого  виробництва  та  компенсації  за  пільгове
забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  -  1,  санаторно-курортного  лікування  -  10,
компенсація замість путівки  - 1, компенсації щорічної додаткової відпустки
громадянам,   які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  -  4,
консультації  щодо  виписки  безкоштовних  рецептів  -  3,  консультації  щодо
видачі посвідчень - 3, надання консультацій - 12.                            

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям 
та установам - 232.                                                                                                     

З 13 по 17 червня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  міської  ради було
67 громадян.

Спеціалісти управління  провели один  рейд по  території  міста  та
відвідали за місцем проживання 2 сім'ї з дітьми, які перебувають у складних
життєвих  обставинах.  Складено  акти  обстеження  умов  проживання,  з
батьками проведено відповідну профілактично-роз’яснювальну роботу щодо
належного  виконання  своїх  батьківських  обов'язків. Також  проведено
16 обстежень житлово-побутових  умов  сімей опікунів/піклувальників,
3 обстеження житлово-побутових умов 3 сімей кандидатів в опікуни.

 З 13  по  17  червня управлінням  комунальної  власності  проведено
5 аукціонів з передачі комунального майна в оренду та проведено роботу по
оформленню документів. 

Працівники  управління  брали  участь  у  2  судових  засіданнях  як
зацікавлена сторона.
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17  червня під  головуванням  заступника  директора  департаменту

соціальної  політики  міської  ради  Олени  Костенко  відбулося  засідання
комісії  з  питань  надання  та  виплати  одноразової  матеріальної  допомоги
непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю, матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення
соціально-побутових проблем тощо. 

Розглянуто 9 заяв щодо надання одноразової матеріальної допомоги
непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та 62 заяви
щодо надання матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення
соціального-побутових  проблем  тощо.  Комісією  погоджено  надати
одноразову  матеріальну  допомогу  3  особам  з  інвалідністю  та
6  непрацюючим  малозабезпеченим  особам  і  матеріальну  допомогу  по
62 заявах.

17  червня керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради
Світлана  Балакірєва  провела  нараду  з  керівниками  підпорядкованих
виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті  питання:  про  планування  роботи  виконавчих  органів
міської ради на наступний тиждень;  про проведення роботи з мешканцями
гуртожитку  по  просп.  Університетському,  21  та  підготовку  відповідних
документів;  про відпускну кампанію. 

За підсумками наради були надані відповідні доручення. 

17 червня директор департаменту соціальної політики міської ради
Юлія  Вовк  провела  нараду  з  питань  підготовки  до   Дня  скорботи  і
вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

За результатами наради були надані відповідні доручення.

17  червня під  головуванням начальника  управління  освіти  Лариси
Костенко відбулося засідання колегії управління освіти міської ради. 

Розглянуті питання:  про підсумки проведення атестації педагогічних
працівників міста у 2021/2022 навчальному році, результати сертифікації;
про  підсумки  проведення  зовнішнього  аудиту  закладів  освіти  міста
Державною службою якості освіти у Кіровоградській області;  про роботу
інклюзивних  та  спеціальних  класів  на  базі  закладів  освіти  міста,  роль
«Інклюзивно-ресурсного центру»  та  результативність  їх  роботи;  про
відвідування учнями закладів загальної середньої освіти,  їх залучення до
навчання,  профілактику  правопорушень  та  злочинів  серед  неповнолітніх;
про  кращі практики реалізації ключової реформи «Нова українська школа»
Міністерства освіти і науки України у місті Кропивницькому; про підсумки
роботи  Центру  професійного  розвитку  педагогічних  працівників  міста
Кропивницького; про виконання попередніх рішень колегії.

За результатами розгляду питань було прийнято ряд рішень.
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Події суспільно-політичного характеру

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

17 червня  бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної
системи міста були проведені заходи:

№ 19 – зустріч з поліцейськими «Налаштуйте очі й вуха: повторюємо
Правила дорожнього руху!». Інспектор  відділу  зв'язку  з  громадськістю
Вікторія Грінченко перевірила знання Правил дорожнього руху у школярів.
Зупинилася на особливих вимогах до велосипедистів,  які  виїжджають на
проїжджу  частину,  на  правилах  поведінки  з  незнайомцями  та інтернет-
шахраями, на  правилах поводження на воді;

№ 8 – пізнавальне асорті «Магія рідного слова». У читальній залі була
експонована книжкова виставка «Мова – ДНК нації». На свіжому повітрі
для жителів мікрорайону працівники бібліотеки проводили мовну ігротеку
«Магія  рідного  слова».  Учасники  розшифровували  ребуси  у  конкурсі
«Мовна  скарбничка»,  змагалися  у  вікторині   «У  світі  цікавих  слів  і
висловів», відгадували загадки. Діти  займалися  аплікаціями  та
розмальовками казкових героїв в майстер - класах «Казка завжди поруч».
На інтерактивній дошці «Українська мова – це…» кожен міг написати, що
сьогодні в цей важкий воєнний час для нього є рідна мова;

№ 15 – майстерня флікерів «Безпечні канікули». Під час заходу кожен,
хто завітав на майстерню, міг власноруч зробити світловідбивні флікери. 

18 червня  бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної
системи міста були проведені заходи:

№ 11 – ігротека «Time for games». Під  час  заходу  діти  розважалися
на майданчику при бібліотеці: грали у боулінг та повчальні ігри-дружилки,
малювали на асфальті;

№ 13 –  віртуальна подорож «Яке воно життя на полюсах».  Під час
заходу діти дізнались, що у королівстві снігу буває і літо. Після перегляду
фільму  «Полюси  Землі»  у  користувачів  залишилось  багато  питань,  і  як
завжди бібліотекарі наголосили, що відповіді на всі запитання вони зможуть
знайти в книгах;

№ 21 –  кіносейшин «Переглянь фільм!  Прочитай  книгу!».  Під  час
заходу  користувачі  мали  змогу  переглянути  екранізацію  відомої  книги
Олександра  Гавроша  «Іван  Сила»,  що  включена  до  шкільної  програми.
Наприкінці  заходу  користувачі  бібліотеки  перегорнули  сторінки
екранізованих  книг,  представлених  на  книжковій  виставці  «Зі  сторінок
книг – на екран».

17-18 червня на спортивному майданчику КДЮСШ № 3 проведено
ХІ  традиційний  турнір  з  волейболу  пляжного  серед  чоловічих  команд,
присвячений   пам’яті  колишнього  вихованця  КДЮСШ  №  3  Олександра 
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Костюченка.  Переможцями змагань  стали  Євгеній  Барбанов  і  Андрій
Лункан. 

18 червня в місті Кропивницькому відбувся відкритий мотиваційний
чемпіонат Кіровоградської області з класичного пауерліфтингу серед юнаків
та дівчат «Діти наше майбутнє». 

Найкращі  результати  серед  спортсменів  КДЮСШ  №  2
продемонстрували: Максим Мостовий, Богдан Гончаренко, Денис Шипілов,
Віталій Комаха, Максим Борщ, Олександра Борщ, Діана Лаврусь, Ярослав
Чистяков, Максим Скерлет.

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами і медалями від
організаторів. 

18  червня в  місті Кропивницькому  дано  офіційний  старт
благодійному турніру «Фестиваль футболу  2022» серед дитячо-юнацьких
команд  різних  вікових  категорій.  Змагання  відбуватимуться  щосуботи  на
стадіоні «Зірка» з 18 червня по 23 липня 2022 року.

КДЮСШ № 2 на турнірі представляють команди вихованців тренерів-
викладачів  Володимира  Терешонка  і  Сергія  Симогулова.  У перший
змагальний день юні футболісти КДЮСШ № 2 зіграли три матчі, в яких
здобули одну перемогу, та дві гри закінчили з нічийними результатами.

До Дня батька

18 червня з нагоди відзначення Дня батька у міському парку культури
та  відпочинку  «Ковалівський»  проведено спортивне  свято  «Мій  батько
переможець». Організаторами  заходу  виступили  управління  молоді  та
спорту  і  відділення  Національного  олімпійського  комітету  України  в
Кіровоградській області.

Позмагатися  у  своїй  вправності  виявили  бажання  11 татусів.
Програма  спортивних  змагань була  досить насиченою та включала: дартс,
настільний  хокей,  фрізбі, легкоатлетичні  естафети,  а  також  олімпійську
вікторину.

За підсумком усіх випробувань найбільшу кількість балів та звання
найспортивнішого батька завоював Володимир Орлик.  Срібним призером
став  Роман Буквич.  Третє  місце  посів  Дмитро Поляченко.  Переможці  та
призери в загальному заліку конкурсної програми нагороджені дипломами і
призами від організаторів.

До Міжнародного Олімпійського дня

19 червня з нагоди відзначення  Міжнародного Олімпійського дня в
парку  Перемоги  під  час  відкритого  тренування  організовано  спортивно-
розважальне  свято  для  вихованок  відділення  гімнастики  художньої
КДЮСШ № 3.
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35  юних  гімнасток  під  керівництвом  тренерів-викладачів  Людмили

Виноградової  та  Катерини  Щупки  виконали  олімпійську  руханку  під
музичний  супровід,  а  також  разом  з  активними  батьками  брали участь у
цікавих естафетах.  У перервах діти  та  дорослі  відповідали на  запитання
спортивної вікторини з історії Олімпійських ігор і художньої гімнастики  та
стали  учасниками  квесту,  умовами  якого  необхідно  було  зібрати  п’ять
олімпійських кілець. На завершення цікавого заходу всі учасники отримали
солодкі подарунки. 

Питання соціально-економічного стану
   Ситуація на споживчому ринку  

17  червня  на  площі  перед  будівлею  міської ради організовано
полуничний  ярмарок,  у  якому брали  участь 16  підприємств  із  міста,
Кропивницького  району,  Черкащини  і  навіть  із  Закарпаття.  Також  охочі
мали змогу купити і черешню, поласувати морозивом і свіжою випічкою.

Житлово-комунальна сфера

З 13  по  17  червня працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста   обстежено  32 вулиці;  складено  27  адміністративних
протоколів; видано 59 попереджень. 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


