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

за 22 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

22  березня під головуванням секретаря міської  ради Олега  Колюки
відбулося  засідання  конкурсної  комісії  з  розгляду  пропозицій  учасників
конкурсу програм, проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства
“Дієві ініціативи”.

Розглянуто питання  про фінансування трьох громадських організацій,
чиї  проєкти  стали  переможцями  конкурсу  “Дієві  ініціативи”  2021 року:
Кіровоградська  обласна  громадська  організація  матерів  дітей-інвалідів  та
інвалідів  “Серце  матері”  з  проєктом  “Змінимо  світ  разом”;  Громадська
організація “Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького” з проєктом
“Збережи пам’ять. Збережи правду”; Громадська організація “Центр розвитку
національних культур “Єдина родина” з проєктом “Діалог культур - основа
розвитку сучасного суспільства”.

Комісія одноголосно підтримала рішення про фінансування у 2023 році
трьох громадських організацій в рамках конкурсу “Дієві ініціативи”. 

22  березня  під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного відбулося засідання
комісії з питань захисту прав дитини. 

Розглянуті питання: про визначення місця проживання дитини - 1; про
надання дозволів - 4; про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
проведення воєннихдій -1; про доцільність позбавлення батьківських прав - 1.

22  березня  заступник  начальника управління  молоді  та  спорту
Катерина  Черкасська  провела  нараду  з  педагогами-організаторами
підпорядкованих дитячо-юнацьких клубів.

Розглянуті  питання:  про  проведення  відкритих  заходів  у  квітні;  про
пропозиції  з  проведення  благодійних  заходів;  про  дотримання  правил
військового  обліку;  про  проведення  заходів  з  попередження  суїцидальної
поведінки серед підлітків.

22  березня  працівники управління  молоді  та  спорту  провели
консультацію з молодіжними громадськими організаціями та просторами з
питання обговорення проєкту міської програми “Молодь” на 2024-2026 роки:
пріоритетні  запити  та  можливості. На  заході  були  присутні  представники
студентських  рад  закладів  вищої  та  фахової  передвищої  освіти  міста,
громадських організацій, просторів. 
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Присутні  обговорили  шляхи  роботи  з  молоддю,  напрацювання  до

проєкту програми та подальше залучення молоді до участі у заходах.

22 березня під головуванням заступника голови Подільської районної
у  місті  Кропивницькому  ради  Артема  Постолатія  відбулося  засідання
адміністративної  комісії.  Розглянуто  24  протоколи  про  адміністративні
правопорушення,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення та Правилами благоустрою території міста
Кропивницького. На 15 осіб накладено адміністративні стягнення у вигляді
штрафу,  8  справ  закрито,  розгляд  1  справи  перенесено  на  наступне
засідання.

Міжрегіональне співробітництво

22  березня відбулася  онлайн-зустріч  з  представниками  міста
Крефельд (Німеччина). У заході брали участь: заступники міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін та Михайло
Бєжан,  депутати  Кропивницької  міської  ради  Катерина  Колтунова  та
Дмитро  Бірець,  директор  департаменту  з  питань  економічного  розвитку
Ніна Рахуба, начальник управління економіки Тетяна Ломова.

Мета зустрічі – налагодження побратимських відносин між містами
Кропивницький та Крефельд.

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

22  березня  у  бібліотеці-філії  №  13  Міської  централізованої
бібліотечної  системи  міста  Кропивницького  була  проведена  літературна
мандрівка  «На  вас  чекають  пригоди  на  острові  Читання».  Під  час
проведення  заходу  читачі  відгадували  загадки,  розгадували  ребус  «Які
казочки переплутались». 

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

22 березня інспекторами  інспекції  з  благоустрою  Кропивницької
міської ради проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого
було  здійснено  обстеження  санітарного  стану  вулиць:  Великої
Перспективної,  Пашутінської,  Преображенської,  Леоніда Куценка,  Гоголя,
Садової,  Кропивницького, Великої Пермської, Солдатської,  Тараса Карпи,
Вокзальної, Євгена Тельнова, Івана Похитонова, Юрія Олефіренка, Героїв
України, Генерала Жадова, Космонавта Попова, Сергія Сєнчева, Кільцевої,
проспектів  Перемоги,  Університетського,  селища  Гірничого  та  провулків
Миргородського, Олексія Волохова.
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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 28 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89
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