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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

02-03 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг було 

прийнято 165  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, надано                 

496 консультацій.  

  02-03 січня до управління соціальної підтримки населення звернулись 

13 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами комісії –                       

8 осіб; підготовки необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги – 5 осіб. Направлено 12 письмових відповідей депутатам, 

громадянам, організаціям  та  установам.     

 

02-03 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 17 громадян з питань: 

усиновлення – 3; опіки та піклування – 5; майнових питань – 3; соціально-

правового захисту дітей – 4; визначення порядку участі у вихованні                      

дитини – 2. 

Проведено профілактичний рейд, у ході якого малолітню дитину 

тимчасово влаштовано до закладу охорони здоров'я.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 02 по 04 січня на базі КДЮСШ № 3 проходив відкритий чемпіонат 

міста з тенісу настільного. У змаганнях брали участь 44 учасники.  

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді                       

та спорту Міської ради міста Кропивницького, а також отримали сувеніри                

від обласного відділення НОК України. 
 

З 02 січня по 06 січня в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів                          

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведено: 

новорічні забави для дітей (ДЮК «Скіф»); майстер-клас «Різдвяна листівка» 

(ДЮК «Юність»); відвідування новорічної ялинки у дендропарку                           

(ДЮКи «Чайка» та «Гермес»); відвідування новорічної ялинки у ОЦДЮТ,        

вул. Шульгиних, 36 (ДЮК «Зоряний»); сімейні розваги «Спортивна сім’я» 

(ДЮК «Надія»); конкурс колядок «Різдвяні дзвіночки» (ДЮК «Чайка); 

виготовлення листівок «Різдвяна пошта» (ДЮК «Скіф»). 
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05-06 січня в комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький 

центр «Лідер» проходив відкритий чемпіонат КДЮСШ № 3 з волейболу 

пляжного серед юнаків.  

Переможці та призери нагороджені дипломами управління молоді                      

та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

 05-06 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 12 – відоме та невідоме Різдво «Storytelling»; 

 № 11 – «Новорічна феєрія». 

 Неймовірне феєричне шоу новорічних забав із сюрпризами і пригодами  

вирувало у  центральній міській бібліотеці для дітей. Чудові, фантастичні 

вистави «Різдвяна казка» і «Новорічні дива» представив театр книги 

«Буратіно». Новорічні пісні, жарти, різноманітні ігри, конкурси, розваги 

створювали атмосферу справжнього свята і магії. Солодкі подарунки та 

взаємні привітання були невід’ємним атрибутами святкової програми; 

 № 12 – «Краєзнавча прогулянка» по пам’ятних місцях нашого міста, 

присвячена 46-й річниці визволення міста від нацистських окупантів. 

Присутні мали змогу познайомитися з історичними фактами та цифрами, 

переглянути відеоролик «Пам'ять подвигу». Також бібліотекар читального 

залу провела огляд краєзнавчої виставки «Ріка нашої історії» та познайомила 

відвідувачів з літературою на дану тему. 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

02-04 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по 14 вулицях 

міста. За результатами рейдів видано 5 попереджень. 

 

 

 

Заступник начальника  

організаційного відділу                                                   Ірина ШТАДЧЕНКО 
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