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

за 22 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

22  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 - 7;  про
надання висновку доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини  - 1;  про припинення піклування над неповнолітньою дитиною - 1;
про доцільність позбавлення батьківських прав - 2;  про визначення способу
участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею - 1; про надання дозволів - 2;
про  надання  висновку  про  доцільність  усиновлення  та  відповідність  його
інтересам дитини -1.               

22  червня під  головуванням  начальника  Головного  управління
житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка відбулося засідання
конкурсної  комісії  з  призначення  управителя  багатоквартирного  будинку
(гуртожитку по просп. Університетському, 21) у місті Кропивницькому.

Розглянуті питання: про  порядок та процедуру проведення конкурсу;
про затвердження  конкурсної документації.

22  червня  під  головуванням  начальника  Головного  управління
житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка  відбулося  засідання
міської комісії з безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому.

Розглянуті  питання:  про  встановлення  засобів  заспокоєння  руху
(пристроїв  примусового  зниження  швидкості)  біля  житлового  будинку  по
просп.  Університетському,  33;  про  надання дозволу на  розміщення раніше
встановлених пристроїв примусового зниження швидкості типу «мінікільця»,
що розташовані у дворі багатоповерхового будинку по вул. Юрія Липи, 4.

За результатами засідання було надано відповідні доручення.

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

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

№ 13 – бібліотечно-бібліографічне заняття «Сторінки журнальні дуже
пізнавальні».  Бібліотекарі  запропонували  для  молодших  читачів  оглянути
дитячий  журнал  «Малятко». Кожен випуск журналу має  свою тему,  містить
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багато казок та віршиків, також є розвиваючі ігри на картонних сторінках та
найпростіші  завдання.  Видання  пропонує  рубрики:  «Пізнаємо  світ»,
«Ліплення», «Розмальовки», «Сторінка для мам» та інші;

Центральна міська бібліотека для дітей –  Книго Театр запрошує.
Діти вчилися розуміти і переживати за героїв казки «Зайчикова книжка». 

   Д  ень   скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні  

22 червня з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні  відбулося  покладання  квітів   на  меморіальному  комплексі
“Фортечні вали” до Вічного вогню, пам’ятного знака “Багнет”,   на  Алеї
пам’яті загиблим  військовослужбовцям, до Обеліску Слави у сел. Новому.
У заходах брали участь:  начальник  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,
староста Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради
Любов  Марченко, представники  силових  структур  та  громадських
організацій.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

22  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: Тихої, Комарова, Шевченка, Михайлівської, Василя Нікітіна,
Юрія Коваленка,  Бєляєва,  Ігіта Гаспаряна,  Соборної,  Космонавта Попова,
Євгена Тельнова, Короленка та провулків Училищного і Лісного.

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  7  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 16 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


