
ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                за 25 січня 2018 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

25 січня у приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулося 

навчання за програмою тематичного семінару для посадових осіб, на яких 

покладені обов’язки з охорони праці, на тему: «Дотримання вимог 

електробезпеки працівниками Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького» за участю  Павла Третяка, головного державного інспектора 

відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у 

Кіровоградській області. 
 

25 січня під головуванням заступника голови районної у місті ради 

Артема Постолатія відбулося засідання робочої групи з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

На засідання були запрошені керівники підприємств: ТОВ «Аптекар-

груп», ПФ «Інкопмарк-центр», ГО «Бейсбольний клуб «Біотехкоманда»,                

ТОВ «Антарктида-17»; ПП «Будкомплекс». 

Розглянуто питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про 

дотримання державних гарантій щодо мінімального розміру заробітної плати 

на підприємствах, в установах та організаціях Подільського району 

м.Кропивницького; звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

та інших соціальних виплат, яке відбулося 22.12.2017. 

Прийнято рішення: здійснити обстеження ТОВ «Антарктида-17»,                                  

ГО «Бейсбольний клуб «Біотехкоманда»; взяти до відома інформацію                            

ПФ «Інкопмарк-центр», ПП «Будкомплекс»; тримати на контролі ситуацію у 

ТОВ «Аптекар-груп». 

 

25 січня під головуванням заступника голови Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

Розглянуті питання: звіт про виконання рішення попереднього засідання 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення, яке відбулося 22.12.2017; про підприємства, які у листопаді                             

2017 року нараховували заробітну плату менше мінімального розміру, 

встановленого законодавством (за даними Кропивницького об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області). 
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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

  

25 січня у приміщенні міської ради відбулось засідання Молодіжної 

ради при виконавчому комітеті міської ради. Розглянуті питання: про 

реалізацію проекту «Літературні вечори» та соціального проекту 

«Молодіжний бал»; про створення молодіжного TV; про організацію та 

проведення розважального заходу до Дня закоханих та турніру з боулінгу 

серед студентських команд міста Кропивницького. 

 

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

заходи: ДЮК «Ровесник» - інформаційну годину для вихованців клубу з 

нагоди Дня Соборності України; ДЮК «Скіф» – спогад-реквієм «Ніколи не 

забути цих юних душ нескорений політ» з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут; 

ДЮК «Надія» - спортивно-розважальну програму «Сила та здоров’я».   

 

25 січня у  приміщенні міської ради на підтримку родин полоненних 

відбулася презентація документaльного фільму «Коли повернеться тaтко?», 

знятого телекaнaлом «ІСТV».  Підтримaти кропивницьких дружин 

військовополонених Катерину Глондaр тa Юлію Корінькову приїхaли Герой 

Укрaїни Володимир Жемчугов, який рік перебувaв у полоні, тa дружини 

звільнених з полону військових. 

У документaльному фільмі Євгена Лєсного декількa родин розповідaють 

історії про те, як їхні чоловіки, бaтьки потрaпили у полон, і як діти живуть, 

чекaючи коли повернеться тато. Однією з героїнь стрічки є кропивничанка, 

дружинa спецпризнaченця Сергія Глондаря Катерина Глондaр, чоловік 

якої майже три роки перебувaє у полоні й жодного рaзу не бaчив нaйменшу 

доньку. 

Дружинa Героя Укрaїни Володимира Жемчугова Олена Жемчугова 

зaзнaчилa, що цей документaльний фільм покaзувaли мaйже по всій Укрaїни, 

а також продемонструвaли німецьким тa фрaнцузьким депутaтaм.  

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Олександр Мосін вручив квіти дружинам українських воїнів і висловив 

переконання, що всі чоловіки обов’язково повернуться додому. 

У зaході брали участь школярі, волонтери, представники 3-го окремого 

полку спеціального призначення, посaдові особи місцевого самоврядування. 

 

25 січня у бібліотеці-філії № 2 Кіровоградської МЦБС було проведено 

історичну мандрівку «Бій за майбутнє України» з нагоди 100-річчя бою під 

Крутами. 

Присутні переглянули уривки з фільму «Україна: забута історія: бій під 

Крутами» та відеоролик «Зйомки художнього фільму "Крути 1918. Захист". 

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто віддав своє життя за волю, 
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за єдність і щастя нашої української держави. Закінчився захід оглядом 

книжкової виставки "Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні". 
 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

25 січня на базі комунального закладу  «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)  комбінованого типу № 27 «Вишенька» методист відділу 

методичного забезпечення кадрової політики управління освіти Валентина 

Лихацька провела нараду з керівниками закладів дошкільної освіти.   

Розглянуто питання: про організацію харчування дітей пільгових 

категорій в закладах дошкільної освіти; про підсумки складання річного звіту 

(ф85-к) за 2017 рік та охоплення дітей дошкільною освітою; про попередження 

насилля та жорстокого поводження по відношенню до дітей; про  огляд 

групових куточків з сенсорного виховання; про  забезпечення збереження та 

економії енергоносіїв; про раціональне використання кошторисних 

призначень закладу дошкільної освіти; про роботу з батьками щодо 

попередження конфліктних ситуацій та скарг. 
 

25 січня  відбулося засідання колегії управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького.   

Розглянуто питання: про підсумки фінансово-господарської діяльності 

управління освіти, установ освіти міста у 2017 році; про стан роботи щодо 

попередження дитячого травматизму в закладах освіти (аналіз за 2017 рік); про 

організацію харчування в закладах освіти міста (аналіз за 2017 рік); про 

реалізацію  концепції «Нова українська школа» у Кропивницькому; про 

обговорення проекту Закону України «Про загальну середню освіту»; про 

перспективи розвитку профільної освіти міста; про охоплення дошкільною 

освітою дітей міста; про встановлення тарифних розрядів виконуючим 

обов‘язки керівників закладів освіти (ЗОШ № 22, 30, НВО № 18); про 

виконання попередніх рішень колегії. 
 

25 січня заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі 

он-лайн нараду із заступниками директорів навчальних закладів міста з 

навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання: про атестацію педагогів у 2017/2018 н.р.; про 

підсумки підвищення кваліфікації  педпрацівників шляхом проходження 

курсів та участі у семінарах при КЗ «КОІППО»; про підсумки проведення 

міського етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з  базових дисциплін у 

2017/2018 н.р.; про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського                               

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 

наук України міста Кропивницького у 2017/2018 н.р.; про підсумки 

проведення місячника морально-правового виховання. 

 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко 
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