
ІНФОРМАЦІЯ 

про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 

поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад 

          за 10 червня 2021 року 

м. Кропивницький 
 

Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради  

восьмого скликання 

 

10 червня під головуванням депутатки Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Анни Зарічної відбулося засідання постійної комісії 

з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій 

та регуляторної політики. 

У роботі постійної  комісії взяли  участь секретар  міської  ради 

Олег Колюка, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Михайло Бєжан, керівники виконавчих органів міської ради. 

Розглянуті питання: про затвердження передавального акта; про 

доповнення Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік; про встановлення ставок єдиного 

податку; про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне  від земельної;  про встановлення ставок туристичного 

збору; 

про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних 

засобів. 
 

10 червня під головуванням депутатки Кропивницької міської ради 

восьмого скликання Валентини Яремчук відбулося засідання постійної 

комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності. 

У роботі постійної комісії взяли участь керівники виконавчих органів 

міської ради та представники громади міста. 

Розглянуті питання: про ліквідацію комунального підприємства 

«Правник»; про регулювання земельних відносин. 

 

  

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
 

 10 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 5 – онлайн-конкурс  дитячого  малюнка «Я і мої права».  Під час 

проведення заходу бібліотекарі ознайомили присутніх з викладкою-роздумом 
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«Чим є Конституція?», де увагу користувачів привернули сторінки історії 

української Конституції, національна символіка та основні закони України. 

Голосуванням у бібліотеці найбільше балів отримали малюнки Ткача   

Артема - «Калейдоскоп прав» та Вєлкової Аліни - «Усі діти мають право на 

повітря». 

№ 13 – віртуальна подорож: «Таємниці океанських глибин». 

 Користувачі здійснили неймовірну віртуальну подорож, присвячену 

Всесвітньому дню океанів. Під час віртуальної «мандрівки» читачі поринули 

у загадковий світ океанічних глибин, дізнались про підводні водоспади та 

підводні річки, розгадували загадки про жителів океанів, переглядали слайд-

презентацію «Таємниці океанських глибин» та відеоматеріал «Цікаві факти 

про Тихий океан». До уваги користувачів бібліотеки була представлена 

книжкова викладка з найцікавішими енциклопедіями про світ океанів та 

морів, риб та інших морських мешканців, а любителі пригод знайшли для 

себе цікаві художні видання з морської серії класичної літератури. 

№ 17 – бібліотечна карусель «Привіт, літо, теплим сонечком зігріте!». 

 Для своїх юних читачів книгозбірня влаштувала пізнавально-

розважальну бібліотечну карусель «Привіт, літо, теплим сонечком зігріте!». 

Перебування в книгозбірні було наповнене бібліогралочками, літературними 

вікторинами, знайомством з книжковими новинками. Розгадуючи таємничі 

загадки, аналізували, думали, дізнавались щось нове. Книжково-

ілюстративна виставка «Смакуйте літо з книгою» запрошувала зануритись у 

читання, отримати незабутні враження та поділитись ними із друзями. 

 № 19 – міні-майстерня «Безпечні вогники». 

Граючись, дітлахи вчилися створювати флікери та пригадали правила 

безпечної поведінки на вулиці. Всі матеріали були надані в рамках проєкту 

«Амбасадори безпеки» за підтримки Канадсько-українського проєкту 

розвитку поліції (CUPDP) коштом уряду Канади через Міністерство 

закордонних справ Канади. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради          Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
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