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

за 16 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

16  березня під  головуванням  секретаря  міської  ради  Олега  Колюки
відбувся День депутата.  У роботі  засідання брали участь депутати міської
ради,  заступники  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів
ради  Олександр  Мосін,  Олександр  Вергун,  Михайло  Бєжан,  керівники
виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації.

Розглянули питання:  про необхідність розробки правил та стандартів
безбар’єрності;  про  посилення  контролю  та  відповідальності  за  їх
дотриманням; про покращення обізнаності осіб з принципами безбар’єрності.

За результатами обговорення надані відповідні доручення.

Висвітлення діяльності місцевих органів влади

16 березня у  приміщенні  Центру  надання  адміністративних  послуг
“Прозорий офіс” відбувся урочистий захід з нагоди Дня працівників житлово-
комунального господарства і побутового обслуговування населення. У заході
брали  участь:  заступники міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради  Олександр  Мосін,  Олександр  Вергун,  депутат  міської  ради
Василь  Рубан,  керівництво  області,  працівники  житлово-комунального
господарства та побутового обслуговування населення.

Кращі  працівники  були  нагороджені  грамотами  та  подяками
Кіровоградської обласної військової адміністрації, Кіровоградської обласної
ради та Кропивницької міської ради.

16  березня  у  приміщенні  культуроосвітнього  простору  «Гончаренко
Центр»  за  участі  управління  молоді  та  спорту  відбувся  тренінг  з  надання
першої  домедичної  допомоги.  Навчально-практичне  заняття  проводила
інструктор  центру  оперативної  тактичної  підготовки  «Цитадель»  Марина
Нестеренко. 

На тренінгу були висвітлені питання правильності проведення серцево-
легеневої  реанімації,  допомоги  непритомній  людині,  допомоги  при
непрохідності дихальних шляхів. Усі присутні відпрацьовували на манекені
правильність  рухів,  положення  рук,  періодичність  дій  при  наданні
домедичної допомоги. 

16  березня під  головуванням  голови  Подільської  районної  у  місті
Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулося засідання опікунської
ради. 
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Розглянуті  питання:  про  надання  дозволу  опікуну  на  направлення

недієздатної особи  до психоневрологічного будинку-інтернату або закладу;
про  надання  дозволу  опікуну  *** на  укладання  договору  про  розподіл
спадкового  майна;  про  розгляд  звернення *** щодо  призначення  його
помічником фізичної особи  ***.

Також розглянуто декілька питань щодо призначення *** помічником
фізичної особи *** та погодження кандидатури опікуна ***.

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

16 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького були проведені заходи:

№ 2 – тренінг «Любити з відкритими очима». У  бібліотеці відбувся
тренінг, який був присвячений розумінню сімейних відносин, себе і своєї
ролі у взаємостосунках. 

Завершився захід оглядом книжкової викладки «Книжкова симфонія
кохання»;

№  9  –  медіаінформаційний  урок  «Захист  від  дезінформації  та
пропаганди».  Працівники  книгозбірні  провели  бесіду-вікторину  «Як  не
потрапити  до  інформаційної  бульбашки?»,  юні  читачі  прослухали  цікаві
факти про  популярну платформу TikTok. В ігровій та візуалізованій формі
розглянули вправу  «Курка  і  яйце»,  мета  якої  -  узагальнення  знань  щодо
різних видів викривлення інформації  та  убезпечення себе від  токсичного
контенту та шкідливих інформаційних впливів;

№ 5 – день бібліографії «Екологія і сучасність». З огляду літератури,
представленої  на  книжковій  викладці  «У  людства  має  бути  майбутнє»,
відвідувачі  дізналися,  що останнім часом у світі  відбуваються все  більш
численні  природні  катаклізми  та  глобальні  планетарні  зміни.  Присутні
вчилися  орієнтуватися  у  словниках,  довідниках,  знайомилися  з
екологічними термінами;  

№ 13 – інформвізитка «Ті, що малюють між слів». Під час проведення
заходу  організатори  запропонували  читачам  відразу  кілька  казок,
проілюстрованих  українськими  художниками.  Переглядаючи  презентацію
слайдів  «Ілюстратори  дитячих  книг  незалежної  України»,  користувачі
ознайомились  з  художниками-ілюстраторами,  які  «оживили»  улюблених
героїв.  

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


