
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                  за  16 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

16 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Розглянуто питання та погоджено матеріали: про переведення 

засудженого з дільниці соціальної реабілітації Кропивницької виправної 

колонії до дільниці ресоціалізації (ВК-6) щодо однієї особи;  про умовно – 

дострокове звільнення засуджених стосовно 6-х осіб; про заміну невідбутої 

частини строку покарання більш м’яким стосовно 4-х осіб. 

 

16 січня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Мосіна відбулося позачергове 

засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. Розглянуто питання про вжиття попереджувальних 

заходів у зв’язку зі складними погодними умовами, щодо  очікуються 18 січня 

2018 року на території міста. 

За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання 

керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і 

організацій. 

 

16 січня під головуванням заступника голови комісії Володимира 

Фундовного відбулося засідання громадської комісії з житлових питань. 

Розглянуто 2 проекти рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про зняття 

громадян з квартирного обліку. 
Комісія також розглянула 6 звернень громадян та 1 звернення установи з 

житлових питань. 
 

16 січня начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний 

провів нараду з керівниками підпорядкованих спортивних закладів. 

Розглянуто питання: про тепловий режим у спортивних закладах; про 

дотримання санітарного порядку; про формування планів на лютий; про 

формування планів поточних ремонтів; про проведення інструктажів з техніки 

безпеки; про затвердження графіків відпусток; про здійснення контролю за 

проведенням процедур закупівель через систему ProZorro тощо. 
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 16 січня начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 

Людмила Дорохіна провела нараду з педагогами-організаторами дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання. Розглянуто питання: аналіз 

проведених заходів за минулий тиждень; про підготовку та проведення заходів 

до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут; про дотримання 

теплового режиму; про контроль за відвідуваністю груп в гуртках і секціях, 

санітарним станом прилеглої до клубів території та протипожежною 

безпекою. 

 

16 січня відбулася прес-конференція начальника управління розвитку 

транспорту та зв'язку Олександра Вергуна та начальника управління охорони 

здоров»я Оксани Макарук. Мова йшла про підсумки діяльності управління 

розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького у                          

2017 році та епідемічну ситуацію в місті. 

 За інформацією Олександра Вергуна, знаковою подією реалізації в 

обласному центрі Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку на 2017 рік стало придбання у комунальну власність міста 20 нових 

автобусів для роботи на міських маршрутах. Мережа електротранспорту у 

2017 році представлена 4 тролейбусними маршрутами, на яких щоденно 

працюють 22 тролейбуси. З вересня 2017 року запроваджено 2 нічні 

тролейбусні маршрути, які курсують із 102-го мікрорайону (вул. Генерала 

Жадова, Юрія Коваленка) і Лісопаркової до залізничного вокзалу. 

Оксана Макарук повідомила,  що у 2017 році було  зроблено  10 тисяч 

щеплень від кору, на початок січня цього року вакцинацію пройшли 159 дітей. 

Фактично у місті завершуються минулорічні запаси централізовано 

поставленої вакцини, нові ж надходження очікуються вже до кінця поточного 

тижня. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

 16 січня в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Гермес» - захід  в рамках тижня попередження правопорушень 

«Забавки та жарти за крок до біди»; ДЮК «Мрія» - спортивно-розважальна 

програма «Сила та здоров’я». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 

 

16 січня на базі комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” 
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начальник управління освіти Лариса Костенко провела нараду з керівниками 

закладів загальної середньої освіти міста.   

Розглянуто питання: про порядок і термін розміщення додатків до 

річного плану та звітів до укладених договорів відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі»; про стан роботи офіційних веб-сайтів 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; про сучасні 

вимоги до закладів загальної середньої освіти в умовах інклюзії.  

 

16 січня на базі комунального закладу „Навчально-виховний комплекс 

„Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” 

відбулася презентація діяльності закладів освіти міста «Нова українська школа 

у Кропивницькому».  

На заході були присутні секретар міської ради Андрій Табалов та 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наталія Дзюба.  

Учасники заходу відвідали сенсорну кімнату, у якій діти мають 

можливість відпочити, релаксувати, виконати вправи з корекції розвитку.   

Також до уваги була представлена локація «Оновлення початкової 

школи», яка і є наразі основою «Нової української школи», оскільки дана 

пілотна програма почала діяти у минулому навчальному році лише для деяких 

перших класів у 100 школах країни. 

Педагоги та керівники низки шкіл міста презентували сучасні методи 

навчання для молодших, середніх та старших класів. Зокрема, локації 

«Медіамистецтво», «Елементи STEM-освіти» та «Простір гуманітарних 

можливостей». 

 

 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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