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

за 29 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

29 березня відбулася зустріч з представниками Консультативної місії
ЄС з  питань реформування  сектору  цивільної  безпеки в  Україні.  У заході
брали  участь:  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Олександр Мосін, начальник управління з питань запобігання і
виявлення  корупції  Олександр  Шишко,  староста  Новенського
старостинського  округу  Кропивницької  міської  ради  Любов  Марченко,
директор  департаменту  з  питань  економічного  розвитку  Ніна  Рахуба,
начальник  управління  економіки  департаменту  з  питань  економічного
розвитку Тетяна Ломова.

Розглянуті  питання:  про  шляхи  розвитку  довірчих  відносин  між
поліцією  та  громадою;  про  можливості  надання  представниками  Місії
консультацій  і  практичної  підтримки  у  питаннях  покращення  роботи
поліцейських офіцерів громади задля підвищення рівні безпеки мешканців
Кропивницької міської територіальної громади.

29 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  розгляд  заяви  громадянки  Г***.  –  1;  про
надання дозволів – 3; про  доцільність позбавлення батьківських прав – 1.

29 березня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Олега  Колюки
відбулося відкрите  засідання  комісії  з питань свободи совісті та діяльності
релігійних організацій.  У засіданні  брали участь  представники виконавчих
органів  ради,  комунальних  підприємств,  правоохоронних  органів,
православних,  греко-католицької,  римо-католицької,  іудейської  релігійних
громад, громад євангельських християн-баптистів, Адвентистів Сьомого Дня,
Союзу Церкви Божої України.

Розглянуті питання: про підготовку до відзначення у місті  Песаху та
Воскресіння Христового за римо-католицьким та православними обрядами;
про  проведення  святкових  богослужінь  в  умовах  воєнного  стану;  про
дотримання  протиепідемічних  вимог  в  умовах  карантину;  про  благоустрій
прилеглих до храмів територій; про відновлення зовнішнього освітлення біля
культових  споруд; про  забезпечення  охорони  громадського  порядку;  про
забезпечення роботи комунального транспорту у святкові дні.
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29  березня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань

діяльності  виконавчих  органів  ради  Сергія  Колодяжного   відбулося
засідання  тимчасової  робочої  групи  з  розгляду  питань  щодо  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.

Розглянуто  14 звернень  мешканців  міста.  За  результатами розгляду
звернень  погоджено  надання  допомоги  12  громадянам,  відмовлено
2 громадянам. 

29 березня під головуванням начальника управління охорони здоров'я
Оксани  Макарук  відбулося  засідання  робочої  групи  по  формуванню
спроможної мережі закладів охорони здоров'я м. Кропивницького. 

За результатами засідання прийняті відповідні рішення.

29  березня  головний  спеціаліст  управління  освіти  Анна  Ткач
провела онлайн-нараду з  заступниками керівників закладів освіти міста з
виховної роботи.

Розглянуті  питання:  про  заходи  національно-патріотичного
спрямування з учнівською молоддю міста у квітні 2023 року; про підготовку
та проведення Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Дня вшанування
пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

29 березня під головуванням заступника голови Фортечної районної у
м.  Кропивницькому  ради  Ірини  Жарової  відбувся  семінар  з  головами
квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького. 

Розглянуті питання: про порядок призначення житлових субсидій; про
дотримання  правил  благоустрою  міста  Кропивницького  та  заборону
спалювання  опалого  листя;  про  покіс  трави  та  прибирання  місць
громадського користування.

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

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

№ 5  –  мультіпедія «Пригоди козака Енея». Під час заходу учасники
знайомилися з  книжковою виставкою «Творець перелицьованої  «Енеїди»,
дізналися про творчість письменника;

№ 2 – день інформації «Нові родзинки книжкового світу». У рамках
заходу  бібліотекарі  провели:  знайомство  з  книжковими  виставками  та
новими  книгами,  годину  корисних  порад  «Стратегія  спокійного  життя  в
буремні   часи»,  прес-репортаж  «Про  цікаве  і   пізнавальне  у   газетах   та
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журналах почитай»,  бібліографічний огляд «Цікаві  таємниці  у книжковій
скарбниці»,  вікторину  «Авторське  право»,  презентацію  діяльності
бібліотеки в мережі Інтернет, відео на YouTube;

№ 6 – огляд нової літератури «Сучасні автори сучасним дітям». Під
час  перегляду  відеопрезентації  «10  найкращих  сучасних  українських
дитячих  письменників»  діти  ознайомилися  з  найвідомішими  авторами
дитячої  літератури,  брали  участь  у  вікторині  «Чи  уважний  ти  читач?»,
відгадували загадки на кмітливість;

№ 9 – бібліотечний калейдоскоп «Бібліотека як промоутер читання».
Цього  дня  на  користувачів  чекали  презентації  книжкової  виставки  «Рік
української незламності. Вистояли – переможемо!», виставка-інсталяція до
Великодня,  оновлена  фотозона  «Місто  моє:  згадуємо».  Для  маленьких
користувачів проведено екскурсію до книгарні та казкову вікторину;

№ 18  – святковий  бібліоефір  «Моя  улюблена  книга!».  Бібліотекарі
запитували  онлайн-користувачів  про  улюблену  книгу  та  залучали  їх  до
спілкування про читацькі вподобання;

№  19  – святковий  розіграш  «Читаміни  для  дитини».  Бібліотекарі
запропонували незвичайні вітаміни-читаміни своїм користувачам. Читаміни
на  будь-які  випадки:  від  хандри  та  нудьги,  безсоння  та  тривоги,  але  з
певними  рекомендаціями.  Час  прийому:  після  їжі,  під  час  відпочинку.
Особливості застосування та дозування: 1 читаміна в день. Побічні ефекти:
безсоння; 

ЦМБД № 11  –  естафетне  читання  «Відкрий свою книгу».  Під  час
заходу читачів знайомили з книгами, які стали улюбленими, які найбільше
здивували,  які  навчають,  до  яких  повертаєшся  знову  і  знову.  Форма
представлення  була  довільною –  декламували  уривки,  говорили  загалом,
навіть  елементи театралізації  застосовували.  Деякі  презентації  книг  були
представлені у соціальній мережі Facebook.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

29 березня інспекторами  інспекції  з  благоустрою  Кропивницької
міської ради проведено рейд з перевірки благоустрою міста, у ході якого
було  здійснено  обстеження  санітарного  стану  вулиць:  Архітектора
Паученка,  Гагаріна,  Михайлівської,  Великої  Пермської,  Куроп’ятникова,
Євгена  Тельнова,  Соборної,  Героїв-рятувальників,  Космонавта  Попова,
Генерала  Жадова,  Короленка,  Степана  Чобану,  Василя  Нікітіна,  Вадима
Височина,  Миру,  Братиславської,  Симона  Петлюри,  Світловодської  та
провулків Фортечного і Щербаковського.
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Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території

міста  Кропивницького  складено  9  протоколів  про  адміністративні
правопорушення  за  дії,  передбачені  статтею  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, та видано 11 попереджень щодо усунення
недоліків санітарного стану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


