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

за 25 - 27 листопада 2022 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 21 по 25 листопада  фахівцями Центру надання адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято 2206  звернень  від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 1930 консультацій.

З 21 по 25 листопада до департаменту соціальної політики звернулося
622  громадянина  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  –  438,  надання
матеріальної  допомоги  –  50,  надання  соціальних  послуг  –  108, 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,  консультації  щодо  санаторно-курортного
лікування  –  6,  компенсація  замість  путівки  –  1,  компенсації  щорічної
додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи,  –  8,  консультації  щодо  виписки   безкоштовних  рецептів  –  1,
надання консультацій  – 8.

Надано письмових відповідей громадянам, депутатам, організаціям та
установам – 152.                                                                                                     
                                                                                                     

З 21  по  25  листопада  на  особистому прийомі  у  т.в.о.начальника  та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  міської  ради було
49 громадян.

Спеціалісти управління провели 2 рейди 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.  Проведено обстеження
житлово-побутових умов у сім'ї опікуна та складено акт про дитину, покинуту
в  пологовому  будинку,  іншому  закладі  охорони  здоров’я та  направлено  у
відповідні  органи  з  метою  надання  дитині  статусу  та  подальшого  її
влаштування.

Спеціалістами управління взято участь у 16 судових засіданнях.

 25  листопада під  головуванням  заступника  начальника  управління
охорони здоров’я  Лариси Кудрик відбулося  засідання міської  протиракової
експертної комісії  по розгляду виявлення онкопатології в занедбаних стадіях
захворювання.
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25 листопада керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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

Розглянуті  питання:  про  планування  роботи  виконавчих  органів
міської  ради  на  наступний  тиждень;  про  підключення  користувачів  до
системи електронного документообігу;  про забезпечення роботи «Гарячої
лінії  міського  голови»;  про  використання  коштів  по  програмах;  про
нагородження до Дня енергетика.

За підсумками наради були надані відповідні доручення. 

25 листопада  працівники  департаменту  соціальної  політики
привітали зі 102-ю річницею з дня народження мешканку міста  Зіновьєву
Єфросинію  Макарівну,  якій  було  вручено  цінний  подарунок,  квіти  та
грошову допомогу.

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

25  листопада у рамках  Всеукраїнської  акції  “16  днів  проти
насильства”  в  приміщенні  Центру  надання  адміністративних  послуг
“Прозорий офіс” відбулось відкриття виставки фоторобіт “Річ у тім”. 

У  заході  брали  участь:  заступник  начальника  Кіровоградської
обласної військової адміністрації Катерина Колтунова, заступник міського
голови з  питань діяльності  виконавчих органів  ради Сергій  Колодяжний,
заступник  начальника  Головного  управління  Національної  поліції  в
Кіровоградській  області  Олександр  Сагаль,  депутатки  міської  ради,
представники  департаменту  соціальної  політики,  Кропивницького
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,
управління  превентивної  діяльності  Головного  управління  Національної
поліції  в  Кіровоградській  області,  управління  патрульної  поліції  в
Кіровоградській області, громадських організацій.

25  листопада у  рамках  Всеукраїнської  акції  “16  днів  проти
насильства”  на площі біля міської ради  відбувся захід  “Деконструювання
домашнього насильства на інтерактивних інсталяціях” за сприяння Фонду
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні.

У  заході  брали  участь:  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,
заступники міського голови з  питань діяльності  виконавчих органів ради
Олександр  Мосін  та  Сергій  Колодяжний,  депутатки  міської  ради,
представники департаменту соціальної політики.

З 24 листопада по 04 грудня у місті Скерневіце (Польща) проходить
чемпіонат  Європи  з  класичного  пауерліфтингу  серед  юнаків  та  дівчат. У
складі  збірної  команди  України  на  змаганнях  виступала  вихованка
КЗ  “КДЮСШ  №  2” Олександра  Борщ. За сумою триборства  спортсменка
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зайняла 5 місце. У складі збірної команди України, команда дівчат посіла
3 командне місце. 

Готували  спортсменку  тренери-викладачі  Юлія  Бондаренко  та
В'ячеслав Жуков.

З 25 по 26 листопада  в місті Черкасах проходив відкритий Чемпіонат
Черкаської області з кікбоксингу WAKO. Загальна кількість  учасників - 70.
Команду КЗ “КДЮСШ № 4” представляли 6 вихованців. 

У  розділі  лоукік  вагою  до  50  кг  наші  вихованці  посіли  такі  місця:
Вероніка  Восьмак  -  1  місце,  Денис  Малий  -  3  місце;  до  52  кг  Голуб
Станіслав -  3  місце.;  до  54 кг  Ключик Нікіта  -  2  місце;  до  57 кг  Таран
Артем - 1 місце.

 У розділі фулконтакт до 60 кг Крикун Євген посів 1місце.

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера

З  21  по  25  листопада  працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  29  вулиць,  складено  21  адміністративний
протокол, видано 11 попереджень. 

До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні

26  листопада з  нагоди  Дня  пам'яті  жертв  голодоморів  в  Україні
відбулося  покладання  композицій  з  пшеничними  колосками  та
встановлення  лампадок  біля  пам’ятного  знака  жертвам  голодомору
1932-1933 років на меморіальному комплексі “Фортечні вали”.

У заході брали участь:  голова Кіровоградської обласної ради Сергій
Шульга,  заступник  начальника  Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації  Катерина  Колтунова,  секретар  міської  ради  Олег  Колюка,
заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Олександр Мосін,  представники силових структур, громадськість міста.

Кількість учасників - до 50 осіб.

Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА
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