
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                            за 17-19 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 13 по 17 січня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 826  звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано                  1789 консультацій.  

  З 13 по 16 січня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 228 осіб з питань: надання матеріальної допомоги за протоколами 

комісії – 117 осіб; підготовки необхідних документів для отримання 

матеріальної допомоги – 111 осіб. Направлено 92 письмових відповіді 

депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.     

 

З 13 по 16 січня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 22 громадянина з питань: опіки 

та піклування – 6; визначення місця проживаня дитини – 16. 

Проведено 2 профілактичні рейди спільно з Кропивницьким відділом 

поліції ГУНП в Кіровоградської області, складено 2 акти обстеження 

житлово-побутових умов  підопічних дітей.       

Спеціалісти управління брали участь у 15 судових засіданнях. 

       

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

З 16 по 19 січня у м.Сумах проходив І тур чемпіонату України                                     

з волейболу пляжного серед юнаків до 17-ти років. У змаганнях брали участь 

10 команд. Вихованець комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» Андрій 

Муленков став срібним призером. Тренує спортсмена Маргарита Кольцова. 

 

 17-18 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького проведені заходи: 

 № 14 - навігатор професій «Свобода вибору, як життєве кредо». 

 Мова йшла зі старшокласниками про те, як не помилитись у виборі 

майбутнього фаху, як відчути своє професійне покликання і не стати 

заручником розхожих штампів про престижність та «зірковість» обраної 

стезі. Учні переглянули відеоролик «Які професії найпопулярніші в Україні» 

та викладку книг «Вибір професії – крок до життєвого успіху»; 
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 № 18 – заповіти героїв «Реквієм пам´яті». 

 Бібліотекарі протягом дня проводили презентацію виставок «Слава 

Героям!» та «Шануймо Героїв Небесної Сотні» і розповідали читачам про 

героїчні події 2014 року; 

 № 8 – величний день єднання «Відеофіксація». 

 Користувачам та відвідувачам було запропоновано переглянути 

відеофільм «День Соборності України». Також було організовано та 

проведено хвилинку-повідомлення «Соборність України: під прапором волі». 

Бажаючі ознайомилися з книжковою виставкою «Україна свята, нездоланна 

ніким і ніколи»; 

 № 16 – поетичний салон «Віршований рядок жіночим серцем». 

 Засідання клубу «Зустріч» було присвячено ювілею Ліни Костенко - 

української поетеси, чарівної жінки, геніальної сучасниці. Гості мали чудову 

можливість дізнатися про основні віхи життєвого та творчого шляху відомої 

поетеси, її громадянську позицію. Всі присутні відкрили для себе 

дивовижний світ художнього слова Ліни Костенко, знаної не тільки в 

Україні, а й далеко за її межами. До уваги присутніх була представлена 

виставка-персоналія «Душа тисячоліть шукає себе в слові». 

 

 З 17 по 19 січня  в  КЗ  «Об’єднання дитячо - юнацьких клубів  за  

місцем  проживання  Міської  ради  міста  Кропивницького»  проведені 

заходи: виховна  година  «Вплив  шкідливих  звичок  на  здоров’я  людини»                    

(ДЮКи «Зоряний» та «Україна»);   змагання з кікбоксингу (ДЮК «Старт»);  

виховна  година «Збереження  народних  традицій» (ДЮК «Скіф»);    

змагання з армреслінгу (ДЮК  «Моноліт»); змагання  з  таеквондо  «Сила та 

здоров’я» (ДЮК  «Надія»). 

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 13 по 17 січня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану по 61 

вулиці міста. За результатами рейдів складено 19 протоколів та видано                                                

35 попереджень. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

Ірина Штадченко 24 75 85 


