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

за 21 березня 2023 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади

 21 березня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Олександр Мосін провів апаратну нараду з секретарем міської
ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради,  керуючою справами виконавчого  комітету  міської  ради,  керівниками
виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та запрошеними
особами.

Олександр Мосін зосередив увагу присутніх на питаннях: забезпечення
життєдіяльності міста (проходження опалювального періоду 2022/2023 року
та  підготовка  до  наступного,  водопостачання,  благоустрій,  ремонт
дорожнього покриття); проведення 16 березня Дня депутата та   відзначення
19  березня  Дня  працівників  житлово-комунального  господарства  і
побутового  обслуговування  населення;  проходження  весняних  канікул  в
закладах  освіти  міста;  реалізації  в  місті  проєкту  зі  збору  відпрацьованих
батарейок;  робочої  зустрічі  з  представниками  від  проєкту  USAID
«Демократичне  врядування  у  Східній  Україні»  (DG East)  для  обговорення
можливостей підтримки розвитку міста з боку DG East тощо. 

Начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко  та  директор
департаменту соціальної політики Юлія Вовк проінформували присутніх про
соціальну інклюзію як спосіб життя. 

За підсумками наради керівникам виконавчих органів міської ради та
комунальних підприємств надані відповідні доручення.

21  березня під  головуванням  голови  Фортечної  районної  у  місті
Кропивницькому  ради  Віктора  Закаблуковського  відбулось  засідання
виконавчого  комітету  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради.  

Розглянуті  питання:  про  роботу  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті районної у місті ради у 2022 році; про затвердження
Положення  про  опікунську  раду  при  виконавчому  комітеті  Фортечної
районної  у  м.  Кропивницькому  ради;  про  подання  кандидатури  К*  на
призначення  його  опікуном  брата  К*;  про  призначення  М*  помічником
дієздатної фізичної особи М*; про надання дозволу опікуну Н* на виконання
дій  від  імені  недієздатного  сина  Н*;  про  подання  кандидатури  П*  на
призначення  його  опікуном  М*;  про  подання  кандидатури  Щ*  на
призначення його опікуном матері Г*.

З усіх питань прийняті відповідні рішення.
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21 березня під  головуванням  керуючого  справами  виконавчого

комітету міської ради Світлани Балакірєвої проведено засідання громадської
комісії з житлових питань.

Розглянуті  питання:  про  взяття  однієї  родини  на  квартирний  облік
у позачергову чергу (у складі сім'ї  6 дітей);  про виключення громадян зі
списку  осіб  (24  родини),  які  користуються  першочерговим  правом
одержання жилих приміщень; про взяття на облік громадян, які потребують
надання  житлового  приміщення  з  фондів  житла  для  тимчасового
проживання (3 родини внутрішньо переміщених осіб); про надання жилих
приміщень  у  гуртожитках,  які  належать  до  комунальної  власності
Кропивницької міської територіальної громади (2 родинам).

Комісія  погодила  внесення  змін  до  облікових  справ  2  родин;
відмовила  одній  родині  у  взятті  на  квартирний облік;  перенесла  розгляд
документів про переоформлення особового рахунку 1 родині. 

21  березня начальник  управління  освіти  Лариса  Костенко  провела
нараду з керівниками закладів освіти. 

Розглянуті питання: про особливості надання корекційно-розвиткових
послуг при організації навчання учням з особливими освітніми проблемами
в умовах воєнного стану; про стан попередження травматизму та створення
безпечних умов праці в управлінні освіти міста та закладах освіти; про стан
пожежної безпеки в закладах освіти; про види юридичної відповідальності
керівника закладу.

21 березня відбулося виїзне засідання комісії по визначенню стану та
вартості зелених насаджень.

Здійснено  обстеження  зелених  насаджень  на  території  міста  за
30 адресами, відповідно до заяв юридичних та фізичних осіб. 

Прийнято відповідні рішення, складено 12 актів обстеження  зелених
насаджень,  що  підлягають  видаленню  за  19  адресами,  а  також  надано
рекомендації щодо утримання зелених насаджень (відмова у видаленні) за
11 адресами.

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

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

№  5  –  літературна  замальовка  «Казкарі-чарівники».  Юні  читачі
ознайомилися  з  виставкою  «І  книги  теж  справляють  іменини».  Під  час
заходу читачі пограли в літературні ігри, відповіли на питання вікторини. У
мовознавчому таймі  довідалися, з якої країни автор та яка рідна мова героїв
літературних казок;
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№  15  –  інтернет-скарбничка  “Поезія  рідного  краю”.  Під  час

проведення  заходу  бібліотекарі  розповіли  присутнім  про  те,  як  поети
будують  творчі  плани,  та  прочитали  декілька  віршів  відомих  сучасних
письменників  нашого  міста.  Своїми  творчими  доробками  поділились  і
слухачі бібліотеки.

Доповненням  заходу  слугувала  книжкова  виставка  “Поети  рідного
краю”, на якій були представлені твори  поетів-земляків Кіровоградщини.

21 березня у КЗ “Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна” до
дня  народження  Якова  Паученка  відбулася  благодійна  мистецька  акція
“День відкритих дверей”.

Під  час  проведення  заходу  музей  отримав  у  дарунок  від  лауреата
обласної  премії  у  сфері  образотворчого  мистецтва  та  мистецтвознавства
імені Олександра Осмьоркіна в номінації “Національна традиція”  Валерія
Давидова два портрети – професора живопису Олександра Осмьоркіна та
своєї будівлі. 

До Всесвітнього дня поезії

21  березня у  КЗ  “Літературно-меморіальний  музей  І.К.Карпенка-
Карого міста Кропивницького” відбулася зустріч з Любов'ю Єременко “Лиш
таїною  рим…”.  Захід  розпочався  із  привітання  поетів  з  їх  професійним
святом та презентації  виставки, на якій був представлений творчий доробок
Любові  Єременко,  висвітлені  окремі  періоди  її  життя,  участь  у
різноманітних акціях і заходах. 

 Одна із тем, про яку йшлося під час заходу – війна росії проти нашої
країни.  На  неї  поетеса  відгукнулася  віршами,  які  опубліковані  у
колективних  збірках  “Поезія  без  укриття”  (2022)  та  “Весна  озброєна”
(2022), у журналі “Золота пектораль”. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради       Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


