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

за 11-13 червня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 07 по 11 червня було прийнято 3886 звернень від громадян і суб’єктів
господарювання, надано 2864 консультації.

З 07 по 11 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей були  38 громадян з питань: опіки,
піклування та усиновлення - 22; соціально-правового захисту дітей - 16.

Спеціалістами  управління  проведено  2  рейди  по  території
міста. Відвідано за місцем проживання 5 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
2 обстеження житлово-побутових умов проживання опікунів, піклувальників.

Спеціалісти  управління  брали  участь  у  9  судових  засіданнях  та
2-х знайомствах  потенційних  усиновлювачів  з  дітьми-сиротами,  дітьми,
позбавленими батьківського піклування.

З  07  по  11 червня  до  департаменту  соціальної  політики  звернулося
79 громадян з питань: надання матеріальної допомоги - 60, прийняття звітів-
розрахунків від підприємства за оплату додаткової відпустки від підприємств,
на  яких  працюють  громадяни,  що  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, - 7, консультації, роз'яснення - 12.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям та
установам - 74.                  

Події суспільно-політичного життя
Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

11  червня  в  громадському  просторі  «Krop:hub»  відбулося  вручення
відзнаки  «У  Фокусі  добра  2020»  від  UA:  КРОПИВНИЦЬКИЙ.  Імена
переможців  оголосили  ще  у  січні,  але  церемонію  нагородження,  через
коронавірус,  перенесли  на  червень.  Власний  проєкт  телевізійники
започаткували у 2018 році для відзначення активних людей, які працюють на
розвиток громади. Цього року в номінації «Громадський діяч» глядачі віддали
свої голоси за Кропивницького міського голову Андрія Райковича.

11 червня  у міській раді презентували новий офіційний туристичний
вебпортал  міста.  Можливості  нового  вебресурсу  kroptravel.gov.ua,  який
безумовно стане в нагоді містянам та гостям Кропивницького, представили
громаді  заступник міського голови  з  питань діяльності  виконавчих органів
ради Сергій  Колодяжний  разом  із  начальницею  управління  культури  та

https://kroptravel.gov.ua/
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туризму Анною Назарець. На створеному порталі зібрана інформація про всі
туристичні маршрути та інфраструктуру міста. 

11 червня бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної
системи були проведені заходи:

№  14  –  інтернет-мандрівка  «Сім  чудес  світу».  Учасники  заходу
дізналися  про  «Колос  Родоський»,  «Велику піраміду Гізи»,  «Висячі  сади
Семіраміди», «Александрійський маяк», «Мавзолей в Галікарнасі», «Статую
Зевса», «Храм Артеміди в Гефесі». 

№ 4 – вуличні  активності  «Будьте  котиками – носіть  флікери».  Щоб
власноруч виготовити світловідбивний елемент і стати максимально видимим
для  водія,  дітей  запросили  до  МАЙСТЕРНІ  ФЛІКЕРІВ  ONLINE:
СВІТЛОВІДБИВНИЙ  КРЕАТИВ,  що  відбувається  в  рамках  проєкту
«Амбасадори  безпеки».  Бібліотекарі  роз’яснювали,  що  носіння  флікерів
маленькими пішоходами значно знижує дитячий травматизм на дорогах, де
краще  його  кріпити,  щоб  домогтися  максимального  ефекту  від  його
використання,  радили  переглянути  літературу  про  основні  засади  дитячої
безпеки, пов’язаної з дорожнім рухом.

№ 12 – веселі розваги «Сонце.  Книга.  Гарний настрій».  Працівники
бібліотеки зустрілися з хлопчиками та дівчатками на дитячому майданчику.
Для дітей були проведені ігри та практичні заняття. 

12 червня  бібліотечними-філіями міської централізованої бібліотечної
системи були проведені заходи:

№ 18 – день бібліографії «Чарівна Європа: подорожуємо і вивчаємо».
Протягом дня  на  читачів  чекали  мультимедійний безвіз  «У гості  до  країн
Європи»  та  інформ-колаж  «Європа  в  об’єктиві»,  під  час  якого  бажаючі
здійснювали захопливі екскурсії європейським континентом та знайомились з
традиціями країн ЄС. Великий  інтерес  викликали  книжкові  виставки
«Європа  багатолика!»,  матеріали  якої  висвітлили  розвиток  держав  від
стародавності до сьогодення та «Літературна Європа». Наприкінці  заходу
учасники приєднались до інформаційної  панорами «Україна – європейська
країна» та поміркували, який внесок вони можуть зробити у розвиток нашої
держави, щоб піднести її до рівня найрозвиненіших країн Європи.

У рамках  проведення  культурно-мистецького  проєкту  «Мистецькі
вихідні»  у  парку  «Перемоги»  відбувся  концерт  міського  професійного
духового оркестру. У програмі заходу лунали композиції відомих авторів. 

З  11  по  13  червня у  м.  Одеса  проходив  відкритий  всеукраїнський
рейтинговий  турнір  з  тхеквондо  ВТФ  «Південна  Пальміра» у  розділі
«Керугі». У  турнірі  брали  участь  близько  500  спортсменів.  Вихованці
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2»
Анна  Руденко,  Андрій  Болюк,  Антон  Синюк  посіли ІІІ  місця,  Альбіна
Петруня - ІІ місце.

Тренує спортсменів Тетяна Руденко.
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12 червня на базі комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна  школа  №  2»  завдяки  співпраці  управління  молоді  та  спорту
Кропивницької міської ради та Кіровоградської обласної федерації футболу
проведено  календарну  гру  другого  кола  змагань  першості  Кіровоградської
області  з  футболу  серед  дитячо-юнацьких  команд  міст  сезону  2020/2021
років. Команда КДЮСШ-2 (м. Кропивницький) перемогла команду «Зірочка»
(м. Кропивницький) з рахунком 6:0.

Тренує команду КДЮСШ-2 Віктор Дегтяр. 

Питання соціально-економічного стану
Житлово-комунальна сфера

З 07 по 11 червня року працівники інспекції з благоустрою провели
рейди з перевірки санітарного стану по 33 вулицях міста.  За результатами
складено 16 протоколів та видано 65 попереджень. 

11  червня на  «Гарячій  лінії»  голови  Кропивницької  міської  ради
чергував  начальник  комунального  підприємства  «Універсал  2005»  Віктор
Анатолійович  Панішко,  який  відповів  на  питання  щодо  грейдерування  та
ямкового ремонту дорожнього покриття у місті.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради         Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89
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