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

за 10 по 12 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З  06  по  10  березня  фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято 1647   звернень від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 1714 консультацій.

З 06 по 10 березня до департаменту соціальної політики звернулось
317 громадян  з  питань: внутрішньо  переміщених  осіб  – 102,  надання
матеріальної  допомоги  –  91,  надання  соціальних  послуг  –  102, виплати
щомісячної  грошової  допомоги  у  зв’язку  з  обмеженням  споживання
продуктів  харчування  місцевого  виробництва  та  компенсації  за  пільгове
забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  –  4,   консультації  щодо санаторно-курортного
лікування – 5, консультації щодо одноразової компенсації у зв'язку з втратою
годувальника,  смерть якого пов'язана з  Чорнобильською катастрофою, – 1,
компенсація  щорічної  додаткової  відпустки  громадянам,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  –  2,  консультації  щодо  виписки
безкоштовних  рецептів  –  1,  консультації  щодо  статусу  –  1,  надання
консультацій – 8.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям 
та установам – 139.

З 06 по 10 березня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів
управління з питань захисту прав дітей міської ради було 53 громадянина.

Спеціалісти управління провели 2 рейди по території міста та відвідали
за місцем проживання 9 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
умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  в
5  сім'ях  опікунів,  піклувальників;  1  обстеження  у  сім'ях  кандидатів  в
усиновлювачі.

Спеціалістами управління взято участь у 10 судових засіданнях.

З  06  по  10  березня управлінням  містобудування  та  архітектури
проведено  3  засідання  комісії  з  координації  заходів  щодо  впорядкування
розміщення  зовнішньої  реклами  на  території  м.  Кропивницького  шляхом
обміну  інформацією електронною поштою,  а  саме:  06  березня  розглянуто
1 питання; 08 березня - 4 питання; 10 березня - 1 питання щодо розміщення
зовнішньої реклами.
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10  березня у  Кропивницькій  міській  раді  відбулося засідання

ініціативної  групи з  підготовки  до  проведення  форуму  з  розвитку
громадянського суспільства.  У засіданні  брали участь працівники відділу
комунікацій  з  громадськістю,  представники  громадських  організацій,
волонтерських та ветеранських спільнот.

Обговорили  основну  мету  й  концепцію  проведення  майбутнього
заходу.

Події суспільно-політичного життя
Військові справи

10  березня за  участю  управління  молоді  та  спорту  у  приміщенні
Донецького державного університету внутрішніх справ відбулась відкрита
зустріч військовослужбовців територіальної оборони зі студентами закладів
вищої  та  фахової  передвищої  освіти.  Військовослужбовці  демонстрували
присутнім застосування дронів, бойових технічних засобів, розповіли про
мінну безпеку, снайперську справу.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

З  09  по  11 березня  в  місті  Кропивницькому  пройшла  відкрита
першість  КЗ  «ОСДЮСШОР  №  2»  з  боксу  серед  юнаків 2009-2012 року
народження. В змаганнях брали участь 120 учасників із 13 команд.

Спортсмени КЗ «КДЮСШ № 1» завоювали нагороди в різних вікових
та вагових категоріях.  Переможці та призери змагань отримали медалі та
дипломи.

З 10 по 12 березня в місті  Черкасах проходив чемпіонат України з
таеквон-до  ІТФ  серед  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  клубів  та
ДЮСШ.  У  змаганнях  брали  участь  700  учасників  із  13  команд.  Від
КЗ «КДЮСШ № 2 КМР» змагалось 26 спортсменів, вісім з яких вибороли
призові  місця.  Переможці  та  призери  були  нагороджені  дипломами  та
медалями.

Тренують спортсменів Владислава Лягаєва, Размік Періханян та Ігор
Зюнзя. 

11 березня в приміщенні шахового клубу «Гамбіт» відбувся Перший
відкритий  шашковий  турнір.  У  змаганнях  брали  участь  шашисти  двох
вікових категорій: «Діти до 12 років» та «Дорослі». Перед початком турніру
був  проведений  сеанс  одночасної  гри  з  багаторазовим  переможцем
чемпіонатів  України  з  шашок  Олександром  Ковалем  з  результатом  –
сімнадцять перемог,  одна нічия та одна поразка. 

У категорії  «Дорослі»:  1  місце зайняв Євген Кондратюк;  2 місце –
Олександр Коваль; 3 місце – Андрій Гричаний. Серед молодшого покоління:
1 місце – Альона Кондратюк; 2 місце - Поліна Кондратюк; 3 місце – Андрій
Пянчук .
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Переможці  турніру  були  нагороджені  дипломами  та  медалями

управління  молоді  та  спорту,  сувенірами  від  відділення  Національного
Олімпійського Комітету України.

11  березня  в  місті  Кропивницькому  відбувся  турнір з  гирьового
спорту «Кубок капеланів – 2023». В змаганнях брали участь 71 учасник із
7 команд. Вихованці КЗ «ДЮСШ № 1» в змаганнях з двоборства зайняли
4  місце.

З 11 по 12 березня в місті Олександрії проходив чемпіонат області з
волейболу серед юнаків 2008 року народження та молодших, в якому брали
участь п'ять команд. За підсумками змагань команда КЗ «КДЮСШ № 3»
виборола перше місце. Тренує спортсменів Маргарита Кольцова. 

З  11  по  12  березня в  місті  Кропивницькому  відбувся чемпіонат
Кіровоградської  області  з  гімнастики  художньої,  в  якому  брали  участь
96  учасниць.  Від  КЗ  «КДЮСШ  №  3»  змагались  54  спортсменки  та
вибороли призові місця. 

Переможці  були  нагороджені  кубками,  медалями,  дипломами  та
цінними подарунками.

12  березня в  місті  Кропивницькому  пройшла  відкрита  першість
КЗ  «ОСДЮШОР  №  2»  з  легкої  атлетики  серед  юнаків  та  дівчат
2010-2012 років  народження  та  молодших,  в  якій  брали  участь  близько
50 атлетів.

Від  КЗ  «КДЮСШ  №  2»  змагались  15  спортсменів  та  вибороли
призові  місця.  Переможці  та  призери  були  нагороджені  медалями  і
дипломами.

Тренують  спортсменів  тренери-викладачі  Олена  та  Олександр
Тесленки та Тетяна Сазоненко.

Події суспільно-політичного життя
Діяльність громадських організацій

10 березня на площі Героїв Майдану громадська організація «Єдність
Кіровоградщини» проводила акцію «Війна в Україні». У межах заходу була
облаштована  пересувна  інсталяція  у  вигляді  карти  України  з  уламками
боєприпасів. 

Питання соціально-економічного стану 
Житлово-комунальна сфера

З  06  по  10  березня працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  43  вулиці,  складено  24  адміністративних
протоколи, видано 38 попереджень. 
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради      Світлана БАЛАКІРЄВА


