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

за 28 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

 28 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з секретарем міської
ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради,  керуючою справами виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та запрошеними
особами.

Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: надзвичайної
ситуації техногенного характеру об’єктового рівня (вибух газу у квартирі) за
адресою: вул.  Юрія  Коваленка,  5,  корп.  2,  вжиття  заходів  щодо  ліквідації
наслідків  вибуху  та  запобігання  подібному  у  подальшому;  завершення
опалювального  періоду  2022/2023  року  та  підготовки  до  наступного;
благоустрою  міста;  утримання  дорожнього  господарства;  забезпечення
водопостачання; припинення діяльності «Пунктів незламності»  тощо. 

За підсумками наради керівникам виконавчих органів міської ради та
комунальних підприємств надані відповідні доручення.

28  березня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Олега  Колюки
відбулося засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

  На розгляд членів  виконавчого комітету було внесено та  прийнято 
30  проєктів  рішень,  серед  яких:  про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької міської ради «Про внесення змін до рішення Кропивницької
міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької
міської  територіальної  громади  на  2023  рік»;  про  погодження  проєкту
рішення  Кропивницької  міської  ради  «Про  реорганізацію  комунальних
некомерційних  підприємств»;  про  затвердження  акта  безоплатного
приймання до комунальної власності Кропивницької міської територіальної
громади  захисних  споруд  цивільної  оборони  (захисту);  про  погодження
проєкту  рішення  Кропивницької  міської  ради  «Про  надання  згоди  на
безоплатне  прийняття  нерухомого  майна  –  об’єкта  цивільної  оборони
(цивільного захисту) – сховища 40318 з державної до комунальної власності
Кропивницької міської територіальної громади»; про внесення доповнень до
рішення  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від  14  лютого
2023 року № 113 «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової
допомоги  власникам  квартир  у  будинках,  прилеглих  до  будинку  по
вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1, які постраждали внаслідок надзвичайної
ситуації  техногенного  характеру  місцевого  рівня,  що  сталася  02  лютого
2022 року» тощо.
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Також розглянуто проєкти рішень щодо вирішення житлових питань
мешканців  міста,  підготовлені  відділом  обліку  житла,  щодо  соціальної
підтримки  населення  та  виділення  коштів  на  відшкодування  додаткових
витрат на поховання,  надання грошової  допомоги членам сімей загиблих
(померлих)  учасників  бойових  дій  для  встановлення  пам’ятників,
підготовлені  департаментом  соціальної  політики.  Крім  того,  розглянуто
низку питань,  які  підготовлені  управлінням з  питань захисту прав дітей,
щодо соціального захисту прав дітей.

28  березня під  головуванням  депутата  міської  ради  Ольги  Мороз
відбулося  засідання  комісії  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького.

Розглянуто 117 звернень мешканців  міста  та  47 звернень  депутатів
Кропивницької міської ради. За результатами розгляду звернень погоджено
надання допомоги 127 громадянам, відмовлено 6 громадянам та направлено
на доопрацювання 31 звернення.

28 березня під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки
відбулося  засідання   міського  штабу  з  питань  координації  діяльності
стаціонарних пунктів обігріву “Пункти незламності” та надання допомоги
населенню Кропивницької міської територіальної громади.

Розглянуто  питання  та  прийнято  відповідне  рішення  про
призупинення діяльністі пунктів обігріву,  перехід їх у «сплячий режим».

28  березня  керівник  КУ  «Міський  центр  професійного  розвитку
педагогічних працівників  Кропивницької  міської  ради»  Оксана  Стрюкова
провели онлайн-нараду з керівниками закладів загальної середньої  освіти.

Розглянуті  питання: про  реалізацію  інтенсив-курсу  «Підготовка  до
національного  мультипредметного  тесту-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»;  про  підсумки  участі  здобувачів  освіти  міста  у  ІІІ  етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році.

28 березня під головуванням заступника голови Фортечної районної у
місті  Кропивницькому  ради  Ірини  Жарової  відбулося  засідання
адміністративної комісії   при виконавчому комітеті Фортечної районної у
місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто  15  адміністративних  справ,  по  яких  винесено  такі
рішення:  накладено  штрафи  на  6 справ;  винесено  усне  зауваження  -
6 справ; закрито за відсутністю складу адмінправопорушення –  1 справа;
перенесено на наступне засідання – 2 справи. 
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Події суспільно-політичного життя

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

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

ЦМБД  №  11 –  літературний  хепенінг  «Казкова  подорож  країнами
Європи». Під час заходу діти імпровізували, театралізували, фантазували.
Надзвичайну активність проявляли вихованці ДНЗ №14 «Калинка», ставши
учасниками квесту «Знайди казкового героя». А дітям середнього шкільного
віку цікаві були літературні мандри Україною;

№ 21 – флешмоб «Хай вся Україна читає, бо книга всіх єднає». До
участі запрошують дітей і дорослих. Взяти участь можна: сфотографуватися
з улюбленою книгою/книгами у бібліотеці; опублікувати фото з хештегом
#українські_діти _читають2023 у соціальній мережі Facebook чи Instagram
#Всеукраїнський_  тиждень_  дитячого_  читання,  передати  флешмоб  далі,
щоб якомога більше учасників могли поділитися своїми топкнижками;

№  12 –  бібліофреш  «Книга  збирає  друзів».  Це  знайомство  юних
читачів з дивовижним розмаїттям сучасного книжкового світу. Також були
оформлені цікаві локації, серед них: «Книжок багато не буває!», «Здоровим
бути  легко»,  «Спробуй  себе  в  ролі  письменника»,  «Мої  книжкові
уподобання»;

№ 13 – день інформації «Книжкові іменини». Протягом дня читачів
знайомили  з  книгами,  які  стали  класикою  української  та  зарубіжної
літератури.  Під  час  перегляду  презентації  «Письменники  ювіляри  2023»
користувачі дізнались цікаві факти;

№ 15  – день інформації «Книги читай  – успіху досягай».  Протягом
дня була проведена презентація виставки «Книжкова феєрія дитинства», під
час якої юних користувачів ознайомили з добіркою сучасної літератури для
дітей.  Було  відкриття  куточка  дитячої  творчості  «Чарівна  галявина».  З
цікавістю діти відповідали на питання вікторини «Барвистий світ емодзі:
відгадай  книгу  за  набором  смайлів».  Після  цього  учасники  заходу
перемістились до читальної зали, де на них чекав огляд літератури «Доля
планети  у  наших  руках»  та  презентація  арт-галереї  робіт  бібліотекарів
«З Україною в  серці  творимо дива».  Окрім  цього,  в  читальній  залі  була
відкрита ігрова локація, на якій діти мали змогу пограти в цікаві настільні
ігри; 

№  18 – бібліошопінг  «Даремно  часу  ви  не  гайте!  Ось  ці  книги
вибирайте!».  Під  час  заходу  читачі  вибирали  собі  книги  для  читання  з
виставки,  яка  оформлена  за  порадами  і  вподобаннями  найактивніших
користувачів  бібліотеки.  Протягом  дня  34  користувачі  скористалися
можливістю отримати цікаву книгу за порадою знавців літератури.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради       Світлана БАЛАКІРЄВА


