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

за 21 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

21 червня заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з  секретарем міської
ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради,  керуючою справами виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та запрошеними
особами.

Олександр  Мосін  зосередив  увагу  присутніх  на  питаннях:
продовження  роботи  з  внутрішньо  переміщеними  особами та
мешканцями гуртожитку  по  просп.  Університетському,  21;  підготовки  до
опалювального періоду 2022/2023 року; благоустрою міста; відзначення Дня
медичного  працівника  та  Дня  батька;  зміни  комендантської  години  з
23.00  вечора  до  05.00  ранку;  підготовки  до  відзначення Дня  скорботи  і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні тощо.

Розглянуто  питання  про  стан  дотримання правил дорожнього руху та 
громадської безпеки на території м.Кропивницького.

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

Розглянуті  питання:  про  роботу  відділу  з  благоустрою  виконавчого
комітету  Фортечної  районної  у  місті Кропивницькому  ради  за  І  півріччя
2022 року; про    призначення     помічника     дієздатній      фізичній     особі
К***; про призначення помічника дієздатній фізичній особі Н***; про зняття
з контролю рішень виконавчого комітету районної у місті ради. 

З усіх питань прийняті відповідні рішення.

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

Розглянуті  питання:  про взяття  на  квартирний  облік  2-х  родин;  про
взяття  на облік 36 родин, які потребують надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового проживання; про зняття з квартирного обліку
однієї родини;  про розгляд  заяв мешканців  гуртожитку по
просп. Університетському, буд.21 щодо надання ордерів на жилі приміщення,
в яких вони проживають. 
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З усіх питань комісія прийняла відповідні рішення.

21  червня під  головуванням  начальника  управління  комунальної
власності Алли Пасенко проведено засідання комісії по списанню майна за
результатами його обстеження. 

Розглянуто  питання про майно,  що підлягає  списанню  та  визнано
таким, що не підлягає подальшій експлуатації, і є економічно застарілим.

21  червня   начальник  управління  молоді  та  спорту  міської  ради
Вячеслав Гурський провів онлайн-нараду з  керівниками підпорядкованих
спортивних закладів. 

Розглянуті  питання:  про  проведення  спортивно-масових  заходів  у
рамках  обласної  дитячої  акції  «Літо  –  2022:  Разом  До  Перемоги!»;  про
дотримання  трудової  дисципліни  та  відповідальне  виконання  посадових
обов’язків адміністрації спортивних шкіл; про вжиття практичних заходів
щодо забезпечення  функціонування  дитячо-юнацьких спортивних  шкіл  в
умовах  воєнного  стану;  про  внесення  змін  до  тарифікаційних  списків
тренерів-викладачів з 01 липня 2022 року; про формування плану заходів,
присвячених Дню Української Державності.

21 червня заступник начальника управління охорони здоров'я Лариса
Кудрик  провела  нараду з  керівниками  закладів  охорони  здоров'я
комунальної власності міста. 

Розглянуто питання про стан надання медичної допомоги дитячому
населенню на амбулаторному етапі (профогляди, вакцинація).

За результатами наради дані відповідні доручення.

21  червня заступник начальника  управління  молоді  та  спорту
Катерина Черкасська провела онлайн-нараду з  педагогами-організаторами
та  керівниками  гуртків  і  секцій  дитячо-юнацьких  клубів  за  місцем
проживання. 

Розглянуті питання:  про  надання  пропозицій  щодо  організації  та
проведення  спортивно-масових,  молодіжних та  національно-патріотичних
заходів з нагоди Дня Української  Державності; про план заходів на липень
2022 року; про звіт щодо заходів за червень 2022 року.

21  червня начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко  провела
нараду  з  керівниками  закладів  загальної  середньої  освіти,  закладів
дошкільної  освіти,  позашкільної  освіти  та  професійно-технічних
навчальних закладів міста.

Розглянуті  питання:  про  аналіз  попередньої  тарифікації  в  закладах
загальної  середньої  освіти;  про  проведення  попередньої  тарифікації
закладами    дошкільної    освіти   та    позашкільної    освіти,    професійно -

3



технічними навчальними закладами; про дотримання внутрішньо-трудової
дисципліни  (сімейні  підряди);  про  узгодження  прийому  на  роботу
педагогічних працівників; про загальноміський випускний для медалістів;
про підготовку до приймання закладів освіти міста після ремонтних робіт;
про створення додаткових (резервних) місць для розміщення ВПО (у разі
ускладнення  ситуації  та  на  зимовий  період);  про  стан  попередження
травматизму  та  створення  безпечних  умов  праці  в  управлінні  освіти  та
закладах освіти міста; про стан пожежної безпеки в навчальних закладах та
облаштування  найпростіших  укриттів;  про  стан  роботи  зі  зверненнями
громадян за І півріччя.

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

21  червня  бібліотечною-філією №  19 міської  централізованої
бібліотечної системи міста було проведено музичний килимок «Тільки в нас
на Україні».  Сонячний ранок для дітей розпочався з  веселих руханок та
музичних  загадок.  Молодші  школярі  після  дихальних  вправ  грали  в
різноманітні  ігри  з  м'ячем.  Учні  4-х  класів  впевнено  відгадували
патріотичні  мінусовки,  а  потім  хором  наспівували  відповідні  пісні.
Найбільш  тривалим  виявився  танцювальний  батл,  тому  що  охочих  було
чимало.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


