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

за 04-06 червня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  31  травня  по  04  червня фахівцями  Центру  надання
адміністративних послуг «Прозорий офіс» було прийнято 3672 звернення від
громадян і суб’єктів господарювання, надано 2418 консультацій.

З  31 травня по 04 червня на особистому прийомі  у  начальника та
спеціалістів  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  були  80 громадян  з
питань: опіки, піклування та усиновлення – 38; соціально-правового захисту
дітей – 42.

Спеціалістами  управління  проведено  2  рейди  по  території  міста  та
відвідано  за  місцем  проживання  10 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  своїх  батьківських  обов'язків.  Проведено
обстеження житлового об'єкта – квартири з метою придбання житла особі з
числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  за  рахунок  коштів
субвенції  з державного бюджету.

 Спеціалісти  управління  брали  участь  у  12 судових  засіданнях  та
2-х  знайомствах  потенційних  усиновлювачів  з  3  дітьми-сиротами,  дітьми,
позбавленими батьківського піклування,  та  батьків-вихователів з  3  дітьми-
сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

З нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей за сприяння політичної
партії  «Пропозиція»,  ПОГ  «АПВТ  «Фірма  Ласка»,  магазина  роздрібної
мережі «Файно Маркет» 180 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування,  та  30  дітям,  які  перебувають  на  обліку  управління  з  питань
захисту прав дітей як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах,
надано  благодійну  допомогу  у  вигляді  продуктових  наборів,  солодощів,
морозива.

З  31  травня  по  06  червня  до  департаменту  соціальної  політики
звернулося 2204 громадян з питань, а саме: призначення державної  допомоги
– 247, призначення житлової субсидії – 407, надання соціальних послуг – 15,
забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації —  14,
забезпечення  санаторно  -  курортним  лікуванням  –  25,  надання  грошової
компенсації  замість  путівки  особам, які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, – 2, отримання посвідчення особи з інвалідністю
–  6, надання  матеріальної  допомоги  –  27,  надано  1219  консультацій  та
підготовлено 55 письмових відповідей громадянам, депутатам, організаціям
та установам.
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Діяльність органів виконавчої влади

04 червня  в рамках реалізації основних завдань Концепції розвитку
цифрових  компетентностей  громадян  за  участю  керуючого  справами
виконавчого  комітету  міської  ради  Балакірєвої  С.М.  розпочато  для
кропивничан похилого віку спеціальну короткострокову програму здобуття
цифрової освіти з використанням інформаційних ресурсів та нових освітніх
технологій,  спрямованих  на  підвищення  рівня  цифрових  навичок  та
цифрових компетентностей в суспільстві.

Розглянуто та отримано практичні навички  щодо основ комп’ютерної
грамотності: Початок роботи. Основні поняття. Internet. Онлайн безпека.

Група складається з 10 студентів «третього віку».
      Програма навчання цифрової грамотності дозволить її слухачам оволодіти
азами користування комп'ютером та  мережею Інтернет,  і  одне з  ключових
завдань —допомогти пенсіонерам розібратися із інтернет — послугами.

Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій

04 червня  в День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ на
Донбасі,  громадська  організація  Нацкорпус  Кропивницького провела  на
площі  Героїв  Майдану акцію  вшанування  пам'яті  дітей,  які  загинули
внаслідок збройної агресії РФ.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика
З  02  по  05  червня у  м.  Кам’янське  проходили  фінальні  змагання

XXVIII Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з плавання серед дітей з
інвалідністю.  Вихованець  комунального  закладу  «Комплексна  дитячо-
юнацька спортивна школа № 1» Кирил Гаршанов серед юнаків посів І місце в
плаванні на 50  та 100 метрів вільним стилем. 

Тренує спортсмена Юрій Жовтенко.

03-04  червня  у  м.  Черкаси  проходив  ХІ  Всеукраїнський  турнір  з
боротьби  греко-римської,  присвячений  пам’яті   Д.О.  Лисуна.  Змагання
зібрали  270  учасників.  Вихованець  комунального  закладу  «Комплексна
дитячо-юнацька  спортивна  школа  №  3» Владислав  Урсалов  у  ваговій
категорії 47 кг виборов бронзову нагороду. 

Тренерує спортсмена Вікторія Ковпан.

З  03  по  06  червня у  м.  Шостка  (Сумська  область)  проходив  3  тур
чемпіонату України 2020/2021 року з волейболу пляжного серед чоловічих та
жіночих  команд.  Вихованець  комунального  закладу  «Комплексна  дитячо-
юнацька спортивна школа № 3» Антон Матвєєв  привіз бронзову нагороду.

Тренерує спортсмена Маргарита Кольцова.
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05  червня у  м.  Черкаси  проходила  відкрита  першість  СК  «Надія
України» з гімнастики художньої «Червона стрічка». Змагання зібрали понад
110 гімнасток. Перші місця у своїх вікових підгрупах привезли: Олександра
Просандєєва, Єлизавета Олексієнко, Марія Алечко, Дар’я Лимаренко, Ірина
Рябая,   Владислава  Хавтуляріна,  Софія  Васильєва,  Вероніка  Мельніченко,
Карина Шрамко, Вероніка Кравченко, Анастасія Алдошина, Софія Примак.

Тренують гімнасток Світлана Худякова  та Наталія Горбань.

З 05 по 06 червня на базі ОСДЮСШОР «Надія» проходив чемпіонат
області з класичного пауерліфтингу серед всіх вікових груп. Змагання зібрали
46 учасників із 3 команд, а саме: КЗ «КДЮСШ № 2», ОСДЮСШОР «Надія»
та ФСТ «Спартак».  Вихованці  комунального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька  спортивна  школа  №  2»  серед  юнаків:  Максим  Кречетов,  Богдан
Гончаренко,  Максим Борщ, Данило  Волосянко,  Владислав Проценко посіли
 І місця та їх одноклубниці в змаганні серед дівчат Олександра Борщ, Маріам
Арустамян, Діана Лаврусь посіли І місця. 

Тренують спортсменів Юлія Кондратенко та В’ячеслав Жуков.

З 05 по 06 червня  у м. Кропивницький проходила  відкрита  першість
КЗ  «КДЮСШ  №  1»  з  велоспорту  (трекова  програма),  присвячена 
Міжнародному дню захисту дітей. Змагання зібрали 96 учасників із 6 команд.
У парній гонці: серед юнаків 2005-2006 р.н. Євген Тесцов та Євген Шпартов
посіли  І  місце,  Захар Суржок  та  Євген  Молодченко  -  ІІ  місце  та
Андрій Мягкий та Даниїл Нагорний - ІІІ місце. Серед юнаків 2007-2008 р.н.
Олександр Роштабіга і Ігор Культенко посіли ІІІ місце. Срібними призерами у
категорії  юнаки 2009 р.н.  та  молодші  стали  Михайло Кутбатов  та
Олександр Кулчар. У гонці гіт з місця серед юнаків 2005-2006 р.н. чемпіоном
став  Євген Шпартов,  срібло  у  Євгена Молодченка  та  бронза  у
Захара Суржока.  У  категорії  дівчата 2007  р.н. та  молодші  золото  виборола
Катерина Воротілєнко.  Серед юнаків 2007-2008  р.н. Дмитро Рубін посів ІІ
місце. Серед молодших юнаків Михайло Курбатов посів ІІІ місце. У дівчат
2005-2006 р.н. Анастасія Прочухан посіла І місце та Олена Єлчіна - ІІ місце.
У груповій  гонці  з  вибуттям між юнаками 2005-2006 р.н.  срібло у Євгена
Шпартова, бронза у Євгена Тесцова.  Дмитро Рубін досяг третьої сходинки.
Катерина  Воротілєнко  підкорила  п'єдестал,  отримавши  золото  серед
дівчат 2007 р.н. та молодші.

05-06 червня у м. Кропивницький проходили обласні спортивні ігри з
велосипедного спорту серед команд територіальних громад та міст області.
Вихованці  комунального  закладу  «Комплексна  дитячо-юнацька  спортивна
школа № 1» у груповій гонці Єлизавета Воротілєнко посіла І місце, Богдан
Кривенко  -  ІІ  місце,  Володимир Микитюк -  ІІІ  місце.  У гонці  гіт  з  місця
Богдан  Кривенко  -  місце,  Максим  Колтунов  –  ІІ  місце  та   Єлизавета
Воротілєнко - ІІ місце.  У парній гонці Терещенко Анастасія та Воротілєнко
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Єлизавета посіли – І місце. Володимир Микитюк із Максимом Колтуновим -
ІІ  місце,  Артем  Шевцов  і  Богдан  Кривенко,  поступившись  своїм
одноклубникам, посіли ІІІ місце. 

04 червня у бібліотеці-філії №12 міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено сонячні читання «Канікули з
книгою». Літнє читання – чудовий час для розширення кругозору дітей та їх
творчої  уяви.  Бібліотекарі  застосовували  усі  можливості  для  того,  щоб
зробити дозвілля дітей не тільки приємним і цікавим, а й змістовним. Саме з
метою  допомогти  дітям,  їх  мамам,  бабусям  розібратися,  що  вони  можуть
зробити для інших, для себе, для середовища, бібліотечні працівники літні
читання розпочали з презентації книги «Малий громадянин світу».

05 червня у бібілотеці-філії № 21 міської централізованої бібліотечної
системи  міста  Кропивницького  було  проведено  годину  живопису  «Казкові
квіти  Петриківки».  Під  час  години  спілкування,  діти  дізналися  як  виник
петриківський  розпис,  звідки  його  коріння,  та  де  його  використовували
колись.  Віртуально  познайомилися  з  народними  майстрами,  які  стояли  у
витоків декоративного мистецтва України. Переносились думками у далеке
минуле  і  спробували  відтворити  деякі  елементи  малювання  пензликом  з
котячої шерсті - та малювали пальцями калину – народний символ України.

Етнічні мотиви набули тепер неабиякої популярності. А казкові квіти
петриківки  сьогодні,  як  ніколи  раніше,  досить  широко  використовують  в
побуті, одязі, дизайні інтер’єру, і навіть авто. Петриківський розпис, як галузь
народного мистецтва, входить до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 31 травня по 04 червня працівники інспекції з благоустрою провели
рейди з перевірки санітарного стану по  51 вулицях міста.  За результатами
рейдів складено 34 протоколів та видано 49 попереджень.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89
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