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

за 24 по 26 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  20  по  24  березня  фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято  2373   звернення   від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 1680 консультацій.

З 20 по 24 березня до департаменту соціальної політики звернулось
359 громадян  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  – 113,  надання
матеріальної  допомоги  –  115,  надання  соціальних  послуг  –  97, 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,  –  4,   консультації  щодо санаторно-курортного
лікування  –  2,  питання  щодо  видачі  (заміни)  посвідчень  особам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 6,  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,  –  4,  консультації  щодо  виписки   безкоштовних  рецептів  –  7,
надання консультацій – 10.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям 
та установам – 135.

З 20 по 24 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей міської ради було 58 громадян.

Спеціалісти управління провели 3 рейди по території міста та відвідали
за  місцем  проживання  20  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, у
3 сім'ях опікунів, піклувальників, знайомство батьків-вихователів з 2 дітьми-
сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, вибуття дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з дитячого медичного
закладу в сім'ю усиновлювачів.

Спеціалістами управління взято участь у 17 судових засіданнях.
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24  березня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань

діяльності  виконавчих  органів  ради Сергія  Колодяжного  та  за  участі
представниць  виконавчих  органів  міської  ради  і  депутатського  корпусу
відбулось  засідання  робочої  групи  з  розробки  Міської  програми  із
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

На засіданні розглядався кінцевий документ з аналітичного збору за
226 індикаторами, у розрізі яких і здійснювався збір даних для моніторингу
гендерної рівності.

24  березня керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  ради
Світлана Балакірєва провела нараду зі  спеціалістами,  відповідальними за
впровадження в міській раді електронного документообігу. Участь у нараді
брали  представники  управління  інформаційних  технологій,  управління
діловодства  та  організаційної  роботи,  управління  персоналу,  відділу  по
роботі зі зверненнями громадян.

Розглянуті  питання: про  впровадження  системи  електронного
документообігу  “АСКОД”:  заповнення  системи  необхідною інформацією,
вирішення питань, які виникали під час тестування.

За підсумками наради були надані відповідні доручення. 

24  березня у КНП  «Міський  пологовий  будинок  з  функціями
перинатального  центру  ІІ  рівня»  відбувся  семінар  для  працівників,
відповідальних за охорону праці у закладах охорони здоров’я комунальної
власності  міста  за  участі  експерта  з  охорони  праці  управління  охорони
здоров'я Наталії  Михайлової.

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

З 19 по 24 березня у м. Львові відбувся відкритий чемпіонат України
зі стрільби з пневматичної зброї серед спортсменів 2003 року народження
та молодших, в якому брали участь 300 спортсменів з 14 областей.

Від КЗ «КДЮСШ №3» брали участь 10 вихованців.
Тренують спортсменів Юлія Тарасова, Ілгам Ібрагімов, Лілія Фоміна. 

24 березня бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

№ 19 – арт-терапія «Я малюю радість». Під  час  заходу  бібліотекарі
разом  з  учнями  «Гімназії  «Інтелект»  втілювали  весняні  фантазії  за
допомогою  нової  техніки  з  використанням  повітряного  пластиліну  та
гофрованого паперу;

№ 5 –  голосні читання «Читаємо з Мумі-мамою».  Під час голосного
читання  повісті-казки  Туве  Янссона  «Країна  Мумі-тролів»  читачі
обговорили  особливі  риси  головних  персонажів.  Учасники  заходу
ознайомилися з книжковою інсталяцією «Вітальня Мумі-тролів»,  відчули
атмосферу  затишного Мумі-дому. З  перегляду  відеофільму  дізналися  про
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музей  Мумі-тролів  у  Фінляндії. Всіх  розважила  фотосесія  «Фото  у
чарівному капелюсі»;

№ 10 – година пізнань і відкриттів «Погортаємо сімейні альбоми».
Учні Завадівської гімназії розповіли, що не загинув хороший звичай

пам’ятати  своїх  пращурів  від  п’ятого  до  сьомого  коліна.  Виставка-досьє
«Українська  родина  –  зернинка  народу»  була  доповнена  учнівськими
малюнками родовідних дерев та портретами своїх родин. 

Під час гри «Закінчи прислів’я» учасники показали свої знання про
родину та родинні стосунки;

№ 8 –  день бібліографії «Обираємо майбутнє разом».  Протягом дня
бібліотекарі розповідали школярам про цікаві, необхідні, затребувані зараз в
країні та світі професії. Також звертали увагу на відповідні сайти, на яких
можна  знайти  інформацію  не  лише  про  майбутні  професії,  але  й  про
можливість виявити здібності та нахили до конкретної галузі. Бажаючі мали
нагоду переглянути презентацію «Професії майбутнього»;

№  16 –  інформревю  «Волонтерство:  історія  та  сучасність».
Бібліотекарі ознайомили присутніх з історією волонтерського руху, видами
волонтерської діяльності, найвідомішими доброчинцями. Учні переглянули
слайдову  презентацію  «Волонтери  – люди  доброї  волі»,  відповіли  на
питання тесту «Волонтерство – поклик серця, чи запит сучасності».

25 березня бібліотечною-філією міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

№ 6 – поетичне асорті «Тонке мереживо жіночої душі». Під час заходу
бібліотекарі ознайомили присутніх з правами жінок світу та запропонували
переглянути  документальний  фільм  «Абетка»  естонської  режисерки-
документалістки  Мадлі  Ляене,  в  якому звертається  увага  на  долю жінки
африканської країни. Наприкінці гості бібліотеки висловили свої побажання
всім жінкам світу на аркушах паперу. 

Також на заході  пролунали поетичні  твори Анатолія  Саржевського,
Ігоря  Ольшанського,  Світлани  Ніколаєвської  та  відбулася  презентація
картин Ростислава Климишина;

№ 13 – відеозабавлянки «Що буває, коли книга оживає». Бібліотекарі
запропонували  своїм  користувачам  переглянути  добірку  мультфільмів,
знятих за творами українських авторів;

ЦБ – літературний фуршет «У книжковім дивосвіті виростають творчі
діти». З присутніми провилась літературна вікторина «Відгадай з якого ми
твору». Читачі, що пишуть оповідання, складають вірші, малюють, брали
участь  у  літературних  розвагах  «Читаю,  мрію,  малюю»,  розгадували
кросворди та мальовані завдання. Для найменших користувачів бібліотекарі
провели голосні читання творів сучасних поетів і письменників.
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25 березня у  м.  Новомиргороді  відбувся чемпіонат Кіровоградської

області  з  боротьби  греко-римської  серед  юнаків 2008-2009  та 
2010-2011  років  народження,  в  якому  брали  участь  60  спортсменів.
КЗ «КДЮСШ № 3» представили 19 спортсменів. 

І  місця  завоювали  Нікіта  Петраков,  Євген  Башаков,  Владислав
Урсалов,  Ян  Красножон,  Богдан  Рябов, Халіл  Юсупов,  Назар
Добровольський, Микола Царенко; ІІ місця - Михайло Тітаренко, Владислав
Тітко, Микола Мерещенко, Іван Болюк, Володимир Оноцко, Богдан Васьків;
ІІІ місця - Костянтин Христенко, Іван Шилюк. Переможці були нагороджені
дипломами та медалями.

Тренують спортсменів Микола Горбань та Вікторія Ковпан.

З 25 по 26 березня  в м. Черкасах відбувся 3 тур чемпіонату України з
велосипедного  спорту  (крос)  в  індивідуальній  гонці,  Кубок  України  в
естафеті та Всеукраїнські змагання в естафеті.  У змаганнях брали участь
161 учасник з 17 команд.

За  підсумками  трьох  турів  у  чемпіонаті  України  в  індивідуальній
гонці серед юнаків вихованець КЗ «КДЮСШ № 1» Микита Тимченко посів
3 місце.

Також  спортсмени  КЗ  «КДЮСШ  №  1»  Дмитро  Рубін,  Олександр
Штембуляк  та  Микола  Кушнір  вибороли  ІІІ  місце  у  Всеукраїнських
змаганнях в естафеті серед юнаків, а Павло Кіріченко, Кирило Петренко,
Артем  Рокочук  та  Євген  Калініченко  посіли  3  місце  серед  молодших
юнаків.

З 25 по 26 березня в м. Кропивницькому на базі КЗ «КДЮСШ № 2»
пройшли  обласні  змагання  з  гандболу  серед  юнаків  і  дівчат 2010 року
народження та молодших.

У  заході  брали  участь  4  команди.  Спорсмени  з  Кропивницького
посіли  2  місце.  Переможці  та  призери  були  нагороджені  кубками  та
дипломами.

Тренують  спортсменів  тренери-викладачі  Світлана  Крохмаль  та
Сергій Чепурний.

26  березня  в  м.  Кропивницькому  відбувся  відкритий  чемпіонат
ОКДЮСШ  «Ніка»  з  гімнастики  художньої  серед  дівчат 2018 року
народження і старших, в якому брали участь 110 спортсменок. 

Від КЗ «КДЮСШ № 3» змагались 32 гімнастки, 17 з них вибороли
золоті нагороди,  срібні медалі здобули 9 спортсменок і бронзу - 4. 

Переможниці та  призерки  нагороджені  медалями,  дипломами  та
цінними подарунками.

Спортсменок тренують Світлана Худякова, Анастасія Мельник, Ольга
Шевченко, Людмила Виноградова та Катерина Щупка.
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26 березня директор КЗ «Кропивницький музей музичної  культури

ім.  К.Шимановського»  Олександр  Полячок  провів  музично-літературний
вечір «Кароль Шимановський і війна» до дня смерті композитора. 

Присутні на вечорі прослухали фрагменти релігійного твору «Stabat
Mater».  Його  зміст  прокоментував  священник  отець  Лукаш.  Присутні
пов'язали музику Шимановського з почуттями, що переповнюють українців
під час війни, що нині прийшла на нашу землю.

До Дня Національної гвардії України

24  березня  з  нагоди  Дня  Національної  гвардії  України  відбувся
урочистий захід на території  стрілецького батальйону військової  частини
3011. У заходах брали участь:  голова Кіровоградської  обласної  військової
адміністрації  Андрій  Райкович,  голова  Кіровоградської  обласної  ради
Сергій Шульга, секретар міської ради Олег Колюка, представники силових
структур.

Присутні  вшанували  пам'ять   командира  стрілецького  батальйону
Павла  Сніцара  та  усіх  полеглих  за  Україну  хвилиною  мовчання.
Керівництво  вручило  військовослужбовцям  Грамоти  та  Подяки
Кропивницької міської ради та виконавчого комітету. 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера

З  20  по  24  березня працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  51  вулицю,  складено  30  адміністративних
протоколів, видано 39 попереджень. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради      Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


