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

за 17 по 19 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  13  по  17  березня  фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято 2790   звернень від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 1699 консультацій.

З 13 по 17 березня до департаменту соціальної політики звернулось
342 громадянина  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  – 99,  надання
матеріальної  допомоги  –  104,  надання  соціальних  послуг  –  107, 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,  –  8,   консультації  щодо санаторно-курортного
лікування – 3, консультації щодо одноразової компенсації у зв'язку з втратою
годувальника,  смерть якого пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, – 1,
компенсація  щорічної  додаткової  відпустки  громадянам,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської  катастрофи,  –  2,  консультації  щодо статусу –  2,
консультації щодо видачі посвідчення – 1, надання консультацій – 15.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям 
та установам – 171.

З 13 по 17 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей міської ради було 67 громадян.

Спеціалісти управління провели 2 рейди по території міста та відвідали
за місцем проживання 8 сімей 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
умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  в
4 сім'ях опікунів, піклувальників.

Спеціалістами управління взято участь у 10 судових засіданнях.

З  13  по  17  березня управлінням  містобудування  та  архітектури
проведено одне засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування
розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  м.  Кропивницького  шляхом
обміну  інформацією електронною поштою,  а  саме:  17  березня  розглянуто
одне питання щодо розміщення зовнішньої реклами.
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17  березня 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 підготовку та проведення засідання
громадської  комісії  з  житлових  питань;  про  продовження  роботи  щодо
впровадження електронного документообігу.

За підсумками наради були надані відповідні доручення. 

17  березня  під  головуванням  начальника  Головного  управління
житлово-комунального  господарства  Віктора  Кухаренка  відбулося
засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. Кропивницькому.

Розглянуто  питання  про  погодження  розташування  паркувальних
місць по вул. Преображенській, зі сторони ТЦ «Лісова Пісня».

За результатами засідання були надані відповідні доручення.

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

З 16 по 18 березня  в м. Кропивницькому відбувся чемпіонат області з
боксу  серед  юніорів  та  юніорок,  в  якому  брали  участь  78  учасників  з
13 команд.

Спортсмени  КЗ  «КДЮСШ  №  1»  гідно  виступили  і  завоювали
нагороди в різних вікових та вагових категоріях. І місця у своїх категоріях
вибороли:  Святослав  Ткаченко,  Матвій  Ланецький,  Ярослав  Мельніков,
Святослав  Трофімов,  Ростислав  Кравченко,  Богдан  Стазілов;  ІІ  місце  -
Дем'ян  Олексюк,  Юрій  Демченко,  Олександр  Кголь,  Остап  Мельніченко,
Данило  Колесник,  Данило  Крисак;  ІІІ  місце  -  Дмитро  Влас,  Нікіта
Добровольський,  Дмитро  Стешенко,  Максим  Резінкін,  Самвел  Захарян,
Ярослав Погорілий, Всеволод Черніков.

Переможці та призери змагань отримали медалі та дипломи. 

17 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№  14  –  благодійна  акція  «Повір  у  себе».  Учасники  заходу  брали
участь  у  цікавих  майстер-класах,  щоб  отримати  нові  творчі  навички  та
уміння.  По  закінченню  фестивалю  кожна  дитина  отримала  солодощі  та
призи;

№  15  –  кулінарний  фреш  «Гастрономічні  поради  сучасним
господиням».  Бібліотекарі  запросили  користувачів,  що  завітали  до
бібліотеки, ознайомитись із цікавими та корисними книгами з кулінарії;

№ 16 – ековікторина «Мозаїка природи». Бібліотекарі запропонували
присутнім конкурси «Фотозоопарк»,  «Ботанічний сад»,  «Калейдоскоп» та
переглянули  з  відвідувачами  відповідні  тематичні  відеопрезентації.  Діти
дізналися багато нового та цікавого про тваринний та рослинний світ, які
занесені в Червону книгу.
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17  березня у КЗ «Музична  школа  №  2  ім.Ю.С.Мейтуса  міста

Кропивницького»  відбувся  міський  фестиваль-конкурс  «Тарасова  пісня».
Учасники  конкурсу  брали  участь  у  номінаціях:  «Сольний  спів»,
«Бандурист-вокаліст»,  «Юний  концертмейстер-юний  ілюстратор»  та
«Україна починається з тебе».

Переможі  та  призери  були  нагороджені  дипломами  управління
культури і туризму.

18 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

Центральна  міська  бібліотека  для  дітей  -  інтегроване  заняття
«Особистий простір». Діти розбирались в ситуаціях, в яких порушувалось
право на особистий простір людини, дізнались, в яких випадках це можна
робити, та вчились аргументовано відстоювати свої права;

№  4  –  дивовижна  панорама  «Слідами  польських  замків».  Під  час
проведення  заходу  присутні  дізналися  про  палаци і  садиби Польщі.  Вся
представлена інформація супроводжувалася відео та фото на фліпчарті про
найбільш цікаві замки Польщі;

№  13  –  відеоподорож  «Як  твориться  книга».  Користувачів
ознайомили з  історією створення книги від найдавніших часів до наших
днів.Переглянули анімаційний фільм «Про любов до книги»; 

№  18  –  віртуальна  шукалка  «Пошук  перевіреної  інформації  про
книги». Під час проведення заходу бібліотекарі розвивали уміння читачів у
виборі  літератури  та  давали  користувачам  інформацію  щодо  безпечних
сайтів  про  книги.  Корисним  для  читачів  став  список  онлайн  бібліотек,
якими можна користуватись для читання і скачування книг. Також під час
заходу організатори ознайомили юних читачів з електронними ресурсами
дитячих  бібліотек  та  «Правилами  інтернет-безпеки  і  інтернет-етики  для
дітей і підлітків». 

18 березня у м. Кривому Розі проходив відкритий чемпіонат міста з
боротьби  греко-римської  серед  юнаків  2003-2005,  2007-2008, 
2009-2010  років  народження,  присвячений  пам’яті  заслуженого  тренера
України Москаленка А.Г. Змагання зібрали понад 100 учасників. 

Від КЗ «КДЮСШ № 3» змагалися Урсалов Влад та Рябов Богдан, які
вибороли бронзу.

Спортсмени  були  нагороджені  дипломами  та  медалями. Тренують
спортсменів Вікторія Ковпан та Микола Горбань. 

З  18  по  19  березня  в  м.Черкасах  відбувся  відкритий  чемпіонат
Черкаської  області  з  кікбоксингу  WAKO.  У  змаганнях  брали  участь
80 спортсменів. КЗ «КДЮСШ № 4» представили 7 вихованців, які досягли
перемоги у своїх категоріях: І місце вибороли Восьмак Вероніка та Крикун
Євген; ІІ місце - Потєєва  Аріана, Таран Артем та Голуб Микола;  ІІІ місце - 
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Голуб Станіслав та Малий Денис.  

 Підготував спортсменів тренер- викладач Ігорь Бондар.

З  18  по  19 березня  в  м.  Олександрії проходила  першість  міста   з
гімнастики художньої  «Олександріна 2023», в якій  брали участь 380 юних
спортсменок із шести міст України. Від КЗ «КДЮСШ № 3» демонстрували
свою майстерність 69 спортсменок, які вибороли призові місця.

Переможниці та призерки були нагороджені медалями, дипломами та
кубками. 

Тренують спортсменок тренери-викладачі Наталія Горбань, Світлана
Худякова,  Світлана  Заблодська,  Людмила  Виноградова,  Катерина  Щупка,
Іван Гончаренко, Ольга Шевченко, Анастасія Мельник, Марія Костанді. 

19 березня на майданчику зі штучним покриттям КЗ «КДЮСШ № 2»
відбулось  нагородження  учасників  чемпіонату  з  футзалу  на  підтримку
Збройних сил України серед юнаків 2012-2013 років народження. 

Всі  10  команд-учасниць  були  нагороджені  кубками,  м'ячами,
медалями.  Кращі  гравці  чемпіонату  в  складах  своїх  команд  отримали
пам’ятні призи. 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера

З  13  по  17  березня працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  56  вулиць,  складено  34  адміністративних
протоколи, видано 23 попередження. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради      Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


