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

за 23 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

23  березня під  головуванням  депутата  Кропивницької  міської  ради
восьмого  скликання  Анни  Зарічної  відбулося  засідання  постійної  комісії
міської  ради  з  питань  економічного  розвитку,  промисловості,
підприємництва,  інвестицій  та  регуляторної  політики.  У  роботі  постійної
комісії  брали участь  секретар міської  ради Олег Колюка,  депутати міської
ради, керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянули проєкт регуляторного акта - рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих
архітектурних форм (вивісок, табличок) на фасадах будівель, споруд у місті
Кропивницькому».

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

23  березня   під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Олександра  Мосіна  відбулося
позачергове  засідання  міської  комісії  з  питань  техногенно–екологічної
безпеки  та  надзвичайних ситуацій.

Розглянуто  питання  про  вжиття  невідкладних  заходів  з  ліквідації
наслідків  вибуху  в  квартирі  багатоповерхового  житлового  будинку  по
вул. Юрія Коваленка, буд. 5, корп.2.

За результатами роботи комісії дану подію попередньо кваліфіковано, як
надзвичайну  ситуацію  техногенного  характеру  об'єктового  рівня,  та
поставлено  конкретні  завдання  керівникам  виконавчих  органів,   установ  і
організацій щодо ліквідації її наслідків. 

23  березня   керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради
Світлана  Балакірєва  провела  нараду  з  керівниками  підпорядкованих
виконавчих органів міської ради. 

Розглянуто  питання  щодо  організації  роботи  штабу з  ліквідації
наслідків вибуху у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку
по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2. 

23  березня   відбулась  онлайн-нарада  з  заступниками  директорів  з
навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти.



2
Розглянуті  питання:  про  підготовку  та  проведення  освітнього  хабу

«Я-педагог! Впевнений старт!; про реалізацію інтенсив-курсу «Підготовка
до НМТ-2023»;  про організацію та проведення ІІ,  ІІІ  етапів Сертифікації
вчителів-2023 (початкова освіта); про підготовку до участі вчителів базової
школи (вчителі української мови та математики, які викладають за новим
Державним стандартом); про підсумки проведення воркшопу «Майстерня
лайфхаків: від ідеї до втілення”.

23  березня  працівниками управління  молоді  та  спорту   у
громадському  просторі  “Krop:Hub  Кропивницький” було  проведено
відкриту  зустріч  для  молоді  “Антивейпінг”.  Спікерами  на  зустрічі  з
молоддю  були  голова  правління  благодійної  організації  «100%  життя.
Кропивницький» Юлія Чабанюк та лікар-нарколог Олександр Будько. 

Запрошені експерти розповіли молоді про вплив на організм людей
електронних сигарет, залежність від них та наслідки для здоров’я. Перші
двадцять  учасників,  які  зареєструвалися  онлайн,  отримали  заохочувальні
подарунки від кінотеатру «Портал» та Кропивницької книгарні. 

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

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

№ 19 – бібліопаті  «Котовасія».  Бібліотекарі  розгорнули для читачів
тематичну книжкову виставку «Пухнасті проти напасті». Найменші читачі
дізналися,  що  люблять  котики  та  годували  їх.  Після  знайомства  з
непосидючою героїнею книжки Романа Росіцького  «Киця-мандрівниця»,
юні читачі створили власноруч оберіг-наліпку «Котофлікер»;

№ 21 – творча зустріч  з  поетесою Оленою Надутенко.  Пані  Олена
читала власні поезії, серед  яких і вірші про символи нашої Батьківщини, і
про  традиції  та  свята  нашого  народу.  Із  задоволенням  діти  декламували
поезії Олени Валентинівни, які найбільше припали їм до душі;

№ 2 – молодіжна бібліотусовка «Книжкове чаювання з…». Під час
проведення  зустрічі,  бібліотекарі  розповіли хто такі  ПВК «Редан» та  що
вони роблять в Україні. 

 У  Конкурсі  «Читай  книгу!  Дивись  фільм!»  читачі  говорили  про
яскраві  українські  літературні  твори,  які  були  екранізовані  і  залишили
незабутні враження від перегляду.

Присутні  переглянули  буктрейлер  на  роман  Василя  Тибеля
«Бурштин».  Родзинкою  заходу  була  презентація  літературних  смаколиків
«Молодь  рекомендує  молоді».  Члени  клубу  з  захватом  розповідали  про
улюблену прочитану книгу. Завершилася бібліотусовка оглядом книжкової
викладки «Читай українською!»;
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№ 12  –  година  спілкування  «Веселка  ввічливості».  Під  час  заходу

учасники  відвідали   «Містечко  вихованих  людей»,  де  пограли  в  гру
«Асоціація»  та  познайомилися  з  листом  професора  Бурульки,  зібрали
«Скриньку мудрості», з якої розсипалися прислів’я та приказки про добро.
Після вдалої та цікавої мандрівки бажаючі здали «Екзамен на вихованість».

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


