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

за 24-26 червня 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 20 по 24 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
«Прозорий  офіс»  було  прийнято 2947  звернень  від  громадян  і  суб’єктів
господарювання, надано 1456 консультацій.

З 20 по 26 червня  до департаменту  соціальної  політики звернулося
628  громадян  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  -  538,  надання
матеріальної  допомоги  -  3,  надання  соціальних  послуг  -  46, 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,  -  2,  санаторно-курортного  лікування  -  7,
консультації щодо одноразової компенсації у зв'язку з втратою годувальника,
смерть  якого  пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  -  1,  компенсації
щорічної  додаткової  відпустки  громадянам,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, -  10, консультації щодо виписки безкоштовних
рецептів - 2, консультації щодо видачі посвідчень - 5, надання консультацій -
14.                            

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям 
та установам - 120.

З 20 по 24 червня на особистому прийомі у начальника управління та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  міської  ради було
76 громадян.

Спеціалісти  управління  провели  один  рейд  по  території  міста  та
відвідали за місцем проживання 4 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
13 обстежень житлово-побутових умов сімей опікунів/піклувальників.

Спеціалісти управління брали участь у 20 судових засіданнях.

З  20  по  24  червня  управлінням  комунальної  власності  проведено
3  аукціони  з  передачі  комунального  майна  в  оренду,  та  роботу  по
оформленню документів. 

Працівники  управління  брали  участь  в  3  судових  засіданнях  як
заінтересована сторона та в 2 судових засіданнях щодо визнання спадщини
відумерлою.
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24  червня керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради

Світлана  Балакірєва  провела  нараду  з  керівниками  підпорядкованих
виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  відкриття  центру  «ЯМаріуполь»;  про
розробку пам’ятки маріупольцям  та  розміщення  на  сайті  міської  ради  у
розділі  “Переселенцям”;  про  продовження  роботи  щодо  впровадження
електронного  документообігу та  “Гарячої  лінії”;  про  опрацювання
алгоритму спрощення подвійної реєстрації документів через ЦНАП, відділ
діловодства  та  контролю,  відділ  по роботі  зі  зверненнями громадян;  про
дотримання працівниками графіків відпусток.

 За підсумками наради були надані відповідні доручення.

Події суспільно-політичного життя
Охорона здоров'я

24 червня заступник начальника управління охорони здоров'я Лариса
Кудрик провела семінар з прийняттям заліків з питань пожежної безпеки
для посадових осіб – керівників структурних підрозділів підпорядкованих
закладів охорони здоров'я комунальної власності міста.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

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

№ 19 - музичний флешмоб «Україна в тренді».  З перших акордів діти
легко вгадували треки та хором співали сучасні мелодії. Під час флешмобу,
на підтримку мужніх українських воїнів,  школярі  розгорнули Державний
прапор України та подарували свої серця кожному захиснику та захисниці; 

№ 5 - гра-пазл  «Чи знаєш ти  Конституцію України?».  Користувачі
більш детально дізналися про гарантовані їм свободи і права, ознайомились
з  юридичною  літературою,  представленою  на  інформаційно-тематичній
виставці «Основний закон мого життя»;

Центральна міська бібліотека для дітей  - естет студія «Креатив».
Напередодні  Дня  Конституції  України  читачі  бібліотеки  зібралися,  щоб
виготовити  патріотичні  вітальні  листівки  до  свята.  Використовуючи
елементи  національної  символіки,  діти  створили  власні  композиції,
прикрасили  їх  квітами  та  написали  слова-побажання  з  вірою  в  мирне
майбутнє.

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

№ 6 - інфомікс «Конституція України: абетка громадян». Відвідувачі
бібліотеки  ознайомилися  з  літературою,  присвяченою  історії  створення
Конституції   України,    з    національною    символікою    нашої     держави.
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Переглянули  відеофільм  «Конституція  України:  25  цікавих  фактів»  та
відповіли на запитання вікторини з історії України «Україна дивує»;

№  21 – акція  «Виходь  у  двір  читати».  Бібліотекарі  організували
голосні  читання  літературних  новинок  на  дитячому  майданчику  поряд  з
книгозбірнею.  Діти  не  тільки  слухали  віршики  та  оповідання,  а  і  з
задоволенням читали вподобані книги та відгадували загадки.

З 24  по  26  червня в  рамках  дитячої  акції  «Літо  - 2022:  разом до
Перемоги!»  на  волейбольному  майданчику  комунального  закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» проходили змагання з
волейболу пляжного серед юнаків, присвячені Дню Конституції України. В
запеклій боротьбі І місце зайняли  Андрій Лункан та Тимур Сахаров. 

25 червня проходили змагання із загально-фізичної підготовки серед
вихованців  відділення  ТАЕКВОН-ДО.  Перші  місця  вибороли:  Єлісей
Брезгалов, Іван Білопольський, Єгор Бугаєнко, Ілля Бутурліменко, Михайло
Пастух, Денис Бойко, Анастасія Олійник.

Тренують спортсменів Ігор Зюнзя та Владислава Лягаєва. 

25  червня проходив  другий  тур  благодійного  турніру  «Фестиваль
футболу  2022»  серед  дитячо-юнацьких  команд  (юнаки  2007-2009  року
народження).  Футболісти КДЮСШ № 2 зіграли два матчі, в яких здобули
перемогу. Тренують спортсменів тренери-викладачі Володимир Терешонок
та Сергій Симогулов.

26 червня в рамках дитячої акції «Літо - 2022: разом до Перемоги!»
на  території  Дендропарку  15  вихованців  відділення  боксу  тренера-
викладача  Олександра  Скоркіна  взяли  участь  у  показових  виступах  під
гаслом «Сила в єдності!». 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера

З  20  по  24  червня працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  32  вулиці,  складено  20  адміністративних
протоколів, видано 44 попередження. 

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА



Вікторія Сіненко 35 83 89


