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

за 16 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

16  листопада відбувся  робочий  візит  представників  секретаріату
Кабінету  Міністрів  України,  Офісу  Віцепрем’єр-міністра  з  питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, Фонду народонаселення ООН в
Україні  щодо  підготовки  до  створення  та  відкриття  центрів  підтримки
постраждалих від війни та насильства.

У рамках  візиту  відвідали  Центр  надання  адміністративних  послуг.
Брали  участь:  керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради
Світлана Балакірєва, представники департаменту соціальної політики. Також
оглянули  притулок  для  осіб,  які  постраждали  від  домашнього  насильства
та/або насильства за ознакою статі, та кризові кімнати.

16  листопада  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Олександр  Вергун  провів нараду  з  керівниками
підприємств-перевізників,  які  обслуговують  міські  автобусні  маршрути
загального користування міста Кропивницького.

Розглянуті  питання:  про дотримування безпеки перевезень та правил
дорожнього  руху  України;  про  підтримку  задовільного  санітарного  стану
кінцевих зупинок громадського транспорту; про роботу транспортних засобів
у вечірні години доби на автобусних маршрутах загального користування.

За результатами наради надані відповідні доручення.

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

16 листопада бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№  10 –  бенефіс  поета,  композитора  «Мій  рідний  край,  життя  мого
перлина».  Бібліотекарі  присвятили  захід  ювілярам  Борису  та  Валентині
Притулам – відомому музичному дуету «Лебедина вірність». 

Виставка  «Тут  все  моє  життя»  -  це  світлини,  документи,  газетні  і
журнальні  публікації,  книги,  брошури,  які  розповідають  про  життя  і
творчість;

№ 17 – бібліографічний вояж «Мудріші від казки словникові підказки».
Читачі  книгозбірні  із  задоволенням  грали  в  мовні  ігри,  відповідали  на
питання мовної вікторини.
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16  листопада на  базі  Балашівської  гімназії  та  гімназії  «Ерудит»

пройшла  відкрита  першість  КЗ  “КДЮСШ  №  2”  з  легкої  атлетики,
присвячена Всесвітньому дню дитини.

Найкращі  результати  показали  Денис  Назаренко,  Даша  Ковбасюк,
Світлана Вареха, Катерина Скирда, Ангеліна Сазоненко, Вероніка Бабченко.

Тренують  спортсменів  тренери-викладачі  Тетяна  Сазоненко,  Віталій
Пархоменко, Олена та Олександр Тесленки.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

16 листопада  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:  Нижньої,  Шульгиних,  Героїв  України,  Космонавта  Попова,
Пацаєва,  Євгена  Тельнова,  Вокзальної,  Полтавської,  Михайлівської,
Архітектора  Паученка,  Айвазовського,  Квіткової,  Бобринецький  шлях  та
провулків Масляниківського і Фортечного.

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території
міста  Кропивницького  складено  6  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 19 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


