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м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
З 14 по 19 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг
було прийнято 1220 звернень від громадян і суб’єктів господарювання,
надано 2024 консультації.
З 14 по 18 січня до управління соціальної підтримки населення
звернулись 70 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами
комісії – 51 особа; підготовки необхідних документів для отримання
матеріальної допомоги – 19 осіб. Направлено 178 письмових відповідей
депутатам, громадянам, організаціям та установам.
З 14 по 18 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були 17 громадян з питань:
соціально-правового захисту дітей – 16; усиновлення та опіки - 25; майнових
питань – 7, визначення порядку зустрічей з дитиною – 6.
Проведено профілактичний рейд, відвідано 3 сім'ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах, та складено акти обстеження житловопобутових умов дітей.
Спеціалісти управління брали участь у 13 судових засіданнях та
знайомстві трьох дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
з батьками-вихователями.
18 січня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося засідання
конкурсної комісії з визначення перевізника на міському автобусному
маршруті загального користування.
У засіданні брали участь члени конкурсної комісії та керівники
підприємств-перевізників ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» та ПП «ОЛІКС»,
які подали документи на участь у конкурсі.
За результатами проведеного конкурсу визначено перевізниками:
за маршрутом № 1-ц (Центральний) ПП «ОЛІКС», за маршрутом № 115
ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс».
Договір на регулярні перевезення пасажирів з переможцями буде
укладено терміном на 5 років.
18 грудня під головуванням заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося позачергове

2

засідання комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуто питання щодо
внесення доповнення до висновку про усиновлення дитини.
Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
18 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:
№ 5 – чародій-вечір «Баба Віхола прийшла, купу свят нам принесла».
Колядники та щедрувальники принесли до бібліотеки різдвяні пісні,
святковий настрій, веселий галас. Ряжені відтворили фольклорну сценку
«Водіння кози» та співали колядки й щедрівки. Під час заходу діти брали
активну участь у майстер-класі «Виготовлення новорічних листівок».
Бібліотекарі провели вікторину «Зимове свято» та гру «Буває - не буває».
Огляд літератури з книжкової інсталяції «Зимонька іде…Веселі свята нам
несе» збагатив уявлення читачів про зимові православні свята українського
народу;
№ 8 – відеогід «У єдності сила народу». Протягом дня бажаючі мали
змогу переглянути коментований відеофільм «Злука. День Соборності
України» та висловити свої думки й враження. В читальній залі була
оформлена книжкова викладка «Україна єдина»;
№ 16 – патріотична сторінка «Незалежна, соборна, вільна». Присутні
із зацікавленістю слухали про історію виникнення свята, розмірковували
щодо поняття соборності України, познайомилися з книжковою виставкою
«Соборна Україна: від ідеї до життя», на якій представлена література, що
висвітлює тернистий шлях України до соборності. Відвідувачам заходу був
запропонований відеофільм «День Соборності України» та гра-вікторина
«Історія моєї країни».
18 січня у Кіровоградській обласній філармонії відбулися урочистості з
нагоди 15-річчя від створення народного хореографічного колективу
«Світанок» при комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання № 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей»,
центр позашкільного виховання «Ліра».
Начальник управління освіти Лариса Костенко від імені міського
голови Андрія Райковича оголосила Подяку міської ради та виконавчого
комітету м. Кропивницького Печененко Світлані Євгеніївні, керівнику
хореографічного гуртка класичного танцю народного хореографічного
колективу «Світанок», та вручила Грамоту міської ради та виконавчого
комітету м. Кропивницького колективу народного хореографічного
ансамблю «Світанок», а художньому керівнику «Світанку» Печененку
Максиму Валерійовичу цінний подарунок – іменний годинник. Також було
вручено сертифікат на пошиття комплекту костюмів та Грамоти і Подяки
управління освіти Міської ради міста Кропивницького.
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Питання соціально-економічного стану
Освіта

18 січня на базі центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти відбувся міський етап Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації історія
України та державотворення.
У конкурсі брали участь учні з 15-ти закладів загальної середньої
освіти міста.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

А.БОНДАРЕНКО

