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

за 23 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

23  червня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна відбулося засідання
комісії  з  питань  забезпечення  своєчасності  та  повноти  сплати  податків  і
зборів. 

Розглянуті  питання:  про  стан  розрахунків  по  оренді  земель;  про  стан
погашення  заборгованості  із  сплати  єдиного  податку,  податку  на  нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки та податок на доходи фізичних осіб до
бюджету громади.

Заслухано  13  суб’єктів  господарювання,  які  допустили  податкову
заборгованість  до бюджету Кропивницької  міської  територіальної  громади.
По кожному підприємству прийняті відповідні рішення та наданні необхідні
рекомендації.

23  червня  під  головуванням  начальника  управління  персоналу
Кропивницької  міської  ради  Наталії  Магер  відбулося  засідання  комісії  з
питань нагородження.

За  результатами  розгляду  поданих  документів  комісія  прийняла
рішення  рекомендувати  для  нагородження  Почесними  грамотами
Кропивницької  міської  ради  та  виконавчого  комітету  з  нагоди  Дня
Конституції  України  одного  працівника  закладу  освіти  та  одного
священослужителя. 

 
Події суспільно-політичного характеру
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23 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної
системи міста були проведені заходи:

№  19 – веселий  іспит  «Будь  обережний!».  Підлітків  бібліотекарі
знайомили з добіркою новинок про подорожі та пригоди. 

Найменших  чекали  вірші  та  оповідки  на  тематичній  поличці  «Про
безпеку чемним діточкам». У  читальному  залі  тривали  змагання  у
настільній грі «Правила дорожнього руху», де кожен гравець обирав собі ким
бути:  пішоходом чи  водієм.  Всі  охочі  малювали  попереджувальні  дорожні
знаки під час арт-зупинки «Уважний пішохід»;

Центральна  міська  бібліотека  імені  Володимира  Панченка –
правова  година:  «Конституція  для  всіх:  і  великих  і  малих».   Користувачі
дізналися  про  історію  створення  і  написання  основного   Закону   України.
Провели  правову  вікторину,  ознайомились  з  книгами,  представленими  на
тематичній  поличці  «Конституція  України  –  оберіг  нашої  держави».
Маленьких   українців   запросили   дізнатися   про  основний  закон   країни, 
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прочитавши  вірші  з  книги  Володимира  Читая  «Конституція  для  всіх:  і
великих, і малих»;

№ 16 – екологічне лото «Знай, люби, бережи». Бібліотекарі  провели
для маленьких читачів екологічне лото, яке включало: загадки, вікторини,
ребуси та різноманітні конкурси, пов'язані з рослинним та тваринним світом
нашої планети. Також було запропоновано малечі взяти участь у грі «Еко-
мемо», яка в доступній та веселій формі пояснює, як правильно сортувати
сміття;

№  1 – інформаційний  мікс  «Розвиваємо  Олімпійський  рух».
Відвідувачі  дізналися  багато  цікавого  про  Олімпіади,  як  міжнародне
спортивне явище. З відеофільму «Перші Олімпійські успіхи України» діти
дізналися про те, як українські спортсмени за часів незалежності влилися в
світову Олімпійську спільноту, які були успіхи та курйози, злети і падіння; 

№ 10 – літні  розваги для дітей «Своїми руками». Учасники заходу
виготовляли закладки для книг в стилі  орігамі,  патріотичні  браслети для
воїнів  ЗСУ,  каблучки,  українські  віночки  з  резиночок.  Завершився  захід
картковою грою «Встигни за 6 секунд!» та солодощами.

До Міжнародного Олімпійського дня

23 червня з нагоди відзначення  Міжнародного Олімпійського дня в
освітньому Центрі «МаксимУМ» проведено спортивно-розвиваючий захід
для дітей «Веселка здоров'я».  Вихованки тренера-викладача з  гімнастики
художньої  КДЮСШ  №  3  Світлани  Заблодської  зустрілися  з  головним
спеціалістом  відділення Національного  Олімпійського комітету України в
Кіровоградській  області  Миколою  Аношкіним,  який  розповів  юним
спортсменкам про історію виникнення Олімпійських ігор, провів спортивну
вікторину,  вручив дітям сертифікати учасника і  подарунки від  обласного
відділення НОК України.

23  червня відбулися  змагання  з  гирьового  спорту  серед  дітей  та
дорослих – жим гирь лежачі,  присвячені Всеукраїнському Олімпійському
дню.

Серед  юних  спортсменів комплексної  дитячо-юнацької  спортивної
школи  №  1  переможцями  у  своїх  вагових  категоріях  стали:
Данило Харченко, Артем Голуб, Вадим Байбороша.

Змагання  організовані  за  співпраці  управління  молоді  та  спорту
Кропивницької міської ради,  філії Державної установи «Центр пробації» в
Кіровоградській  області, відділення  НОК  України  в  Кіровоградській
області, обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, а
також отримали заохочувальні призи від організаторів.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89
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