
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 26-28 лютого 2021 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

               Висвітлення діяльності місцевих органів влади 
 

З 22 по 26 лютого фахівцями Центру надання адміністративних послуг 
«Прозорий офіс» було прийнято 5118 звернень від громадян і суб’єктів 
господарювання, надано 2717 консультацій. 
 

   З 22 по 26 лютого до управління соціальної підтримки населення 
звернулися 226 осіб з питань: надання матеріальної допомоги – 125, 

підготовки необхідних документів – 101. 

          Направлено 129 письмових відповідей депутатам, громадянам, 

організаціям.  
   

З 22 по 26 лютого на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 
управління з питань захисту прав дітей були 55 громадян з питань: 
усиновлення, опіки та піклування – 24; соціально-правового захисту                            

дітей – 14; визначення місця проживання дитини та порядку участі у її 
вихованні – 6; надання дозволів на вчинення правочинів, що стосуються                     
майна дітей  – 11. 

Спеціалістами управління спільно з представниками Кропивницького 

міського центру для сім'ї, дітей та молоді проведено 2 рейди по території                            
м. Кропивницького, під час яких було відвідано за місцем проживання 7 

сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Складено 

акти обстеження умов проживання, з батьками проведено відповідну 
профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання 
батьківських обов'язків. Також проведено  обстеження житлово-побутових 

умов у 4-х сім'ях опікунів та піклувальників. 
Спеціалісти управління брали участь у 11 судових засіданнях з питань 

захисту прав дітей, 3-х знайомствах потенційних усиновлювачів, опікунів                                                        
з дітьми-сиротами,  дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
 

Діалог влади з народом 

 

26 лютого заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Сергій Колодяжний провів прийом громадян з особистих 

питань. На прийом звернулися 2 заявники з питань: діяльності 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
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послуг) Подільського району, укладення договору з ТОВ  “Екостайл”  на 
вивезення рідких побутових відходів  та  не  отримання субсидії. 

 

26 лютого  на «Гарячій лінії міського голови» чергував директор 

департаменту надання адміністративних послуг Олександр Нікітенко, який 

відповів на 6 дзвінків з питань:  реєстрації місця проживання особи, 

оформлення закордонного паспорту, соціальних виплат, приватизації 
земельної ділянки, реєстрації речового права власності на земельний пай                      

в електронному вигляді, надання послуги «Е-малятко».                                     

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

26 лютого у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького було проведено:  

№ 14 – онлайн-лекцію «Спитай себе, людино, хто ти є, і в серці 
обізветься рідна мова». 

Учасники заходу під час лекції виконували різноманітні завдання; 
№ 9 – гру ерудитів «Яка чарівна рідна мова». 

Учні змагалися між собою в мовознавчому «графіконі», конкурсі 
скоромовок-спотиканок, мовному тюнингу. 

 

 26 лютого у художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 
презентація персональної виставки графічних творів Федора Лагна «Життєва 
сила творчості Федора Лагна». 

На виставці представлені яскраві ілюстрації Федора Лагна до книг 
письменників-земляків. Виключно ілюстрації Федір Лагно присвячує час                         
з 2012 року, коли зробив малюнки до книги Володимира Кобзаря «Буваличі». 

Наступними були  книги цього ж автора «Гуси і лебеді. Про велике зелене 
дерево», «Як у раю» За кілька останніх років він створив ілюстрації до трьох 

книг Петра Мельника із серії «Кулінарна казка» – «Дивовижна подорож Соні 
й Асі до Скандинавії», «Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього 

Єгипту», «Дивовижна подорож Соні й Асі на Запорізьку Січ». 

Федір Лагно ілюструє не тільки твори для дітей. Його роботи 

використані в оформленні обкладинок книг Павла Чорного та Віктора Шила 
«Бодай-Цикута», Олександра Косенка «Гартування води». Малюнки Ф. 

Лагна припали до душі Валентині Кондратенко-Процун. Їх можна побачити                            

на сторінках поетичної збірки «Вічної спраги нектар».  

 

 27 лютого у будинку культури «Масляниківка» відбувся майстер-клас 
любительського об´єднання «Бісеринка», де діти та дорослі виготовляли 

жіночі прикраси з бісеру в українському стилі. 
Плетіння виконувалось на станку, який для гуртка власноруч 

змайстрував завідувач будинку культури Олександр Поляков.  
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З 26 по 28 лютого  в дитячо-юнацьких клубах комунального закладу 

«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської                       
ради  міста  Кропивницького» проведено: 

ДЮК «Гермес» – урок здоров’я «СНІД – загроза людству» з метою 

формування уявлення про хворобу та вироблення поведінкової мотивації                       
до збереження свого здоров’я; 

ДЮК «Зоряний» - виставку малюнків «Веселковий дивоцвіт» з метою 

розвитку творчого потенціалу, здібностей та талантів підростаючого 

покоління; 
ДЮК «Чайка» – змагання з настільного хокею «Наше здоров’я в наших 

руках» з метою розвитку техніко-тактичної поведінки; 

ДЮК «Скіф» – рухливі ігри «Зимові забави» з метою удосконалення 
швидкого орієнтування у просторі; 

ДЮК «Мрія» – тренування «Сила та здоров’я» з метою формування 
здорового способу життя; 

ДЮК «Юність» – виховну годину «Особиста гігієна» з метою 

зміцнення здоров’я; 
ДЮК «Чайка» (центр національно-патріотичного та військово-

спортивного виховання) – змагання Відкритого кубку з бою у закритих 

приміщеннях серед силових підрозділів Збройних сил України, Міністерства 
внутрішніх справ, охоронних структур та спортивних команд "Бойова 
двійка";  

ДЮК «Моноліт» – змагання з армліфтингу «Сила в м’язах» з метою 

підвищення спортивної майстерності вихованців. 
 

Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 28 лютого за зверненням Спілки вірмен України області було 

проведено обстеження території скверу "Молодіжний" біля пам`ятного знака 
Хачкар (з боку вул. Михайлівської) щодо припинення несанкціонованої 
торгівлі (пташиний ринок) у вихідний день (неділю). 

Спеціалістами управління торгівлі та побутового обслуговування 
населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій та спеціалізованої інспекції Кропивницької міської ради за участі 
представників правоохоронних органів проведено рейд-відстеження                                
за вищезазначеною адресою. 

Факт несанкціонованої торгівлі у сквері "Молодіжний" не 

підтвердився, торгівля не здійснювалася.  
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Житлово-комунальна сфера 
 

 З 22 по 26 лютого працівники спеціалізованої інспекції  провели рейди         

з перевірки санітарного стану по 56 вулицях міста. За результатами рейдів 
складено 28 протоколів та видано 31 попередження.   
  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 35 83 89 


