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м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

21 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини. Розглянуті питання:  про призначення 

уповноваженої особи над майном дитини – 1; про позбавлення батьківських 

прав - 1; про затвердження індивідуальних планів – 1; про доцільність 

припинення соціального супроводу – 1; про цільове використання                          

аліментів -1. 

 

21 лютого відбулося засідання робочої групи з питань легалізації і 

своєчасності виплати заробітної плати,  зайнятості населення, погашення 

заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

На засідання були запрошені 13 керівників підприємств та фізичних       

осіб-підприємців Фортечного району.  

           Розглянуті питання: про легалізацію зайнятості населення і детінізацію 

заробітної плати;  про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці і 

погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.  

Заборгованість станом на 20 лютого 2018 року по економічно активних 

підприємствах складає 725,6 тис. грн. 

          Керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям надано 

рекомендації щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

легалізації заробітної плати і дотримання законодавства про оплату праці.  

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

21 лютого в дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ї та молоді проведено 

заходи: ДЮК «Чайка» - турнір знавців рідної мови «Сторінками українських 

казок»; ДЮК «Гірник» – перегляд документального фільму «Україна у вогні» 

вихованцями клубів «Гірник» та «Вогник». 

 

21 лютого у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 6 – інформ-огляд «Мова рідної країни». Бібліотекарі запропонували 

читачам мовні розваги: літературну вікторину «Мовний перекладач», 

змагання «Хто найшвидше вимовить скоромовку», а бібліотекар дитячого 

відділу запропонувала дітям загадки, прислів'я та приказки про рідну мову. 



2 

 

Завідуюча бібліотекою познайомила читачів з викладкою книг «Слово до 

слова – зложиться мова»; 

№ 2 – конкурс «Звучи, рідна мово!». Розпочався захід презентацією 

«Рідна мова - божа благодать». Учасники заходу - учні ВПУ № 4 та                          

ПТУ № 8, переглянули мультимедійний бібліотечний етюд «Рідна мова, серця 

мого подих» та продемонстрували знання рідної мови під час конкурсної 

програми; 

№ 11 – літературний батл «Читай українське!». Розповідаючи про свої 

літературні уподобання, читачі рішуче та з захопленням захищали улюблені 

книги та твори. Гарні результати показали учасники батлу, вправно 

впоравшись із завданням на знання різножанрової літератури (вікторина 

«Розсипанка»). А у творчому конкурсі «Мелодія слова» діти демонстрували 

свої декламаторські здібності, натхненно читаючи твори улюблених класиків; 

№ 5 – нон-стоп з поетом М. Тініченком «Лірика без берегів». Присутні 

прослухали вірші поета з його першої збірки «Природу нам не обманути…», 

ознайомилися з книжковою виставкою «Якби ти знав, як важить слово».                     

Під час огляду літератури з виставки бібліотекар познайомила читачів з 

книгами про рідну мову; 

№ 13 – конкурс «Шануймо рідну мову. День рідної мови». З дітьми 

проведено конкурси на краще знання загадки, прислів’я, української пісні. 

Цікаво проходила рольова гра «Добери слово». Бібліотекарі представили 

огляд нових книг з рідної мови; 

         № 10 – бліц-турнір «Про мову жартома». Команди учасників швидко 

виконували серйозні та жартівливі вправи. Весело відгадували мовні загадки. 

брали участь у конкурсах римувальників та граматичних сходинках.  

 

Питання соціально – економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

21 лютого інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд з 

перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Братиславської, Ярославської, Мічуріна, Короленка, 

Леваневського, Великої Перспективної, Єгорова, Студентського бульвару, 

В’ячеслава Чорновола, Архангельської, Пашутінської, Миколи Садовського, 

Андрія Матвієнка, Віктова Домонтовича, Бєляєва, Вокзальної, Молодіжної, 

Юрія Олефіренка, Євгена Маланюка, Євгена Тельнова, Куроп’ятникова, 

Верхньої Пермської, Інгульської, Залізничної 2-ї, Тернопільської, Київської, 

Салтикова-Щедріна, Героїв України, проспекту Університетського та провулку 

Фортечного. 

 У ході рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста складено 

11 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені                                         

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та виписано                        

9 попереджень щодо усунення недоліків санітарного стану. 
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Ситуація на споживчому ринку 

 

21 лютого муніципальним патрулем у складі спеціалістів управління 

торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, спеціалізованої інспекції 

Міської ради міста Кропивницького та працівника поліції проведено рейдове  

відстеження  місць несанкціонованої торгівлі   по вул. Євгена Тельнова (біля 

ринків “Черемушки” та “Привокзальний”) та на розі вулиць Чайковського та 

Архітектора Паученка. 

В результаті  рейду спеціалістом спеціалізованої інспекції складено                           

2 протоколи  за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  (порушення  Правил  благоустрою  міста,  торгівля  у          

невстановленому місці).   

З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна  робота стосовно недопущення  “стихійної“ 

торгівлі  продуктами  харчування на тротуарах, газонах та біля житлових 

будинків.   

  

Охорона здоров»я 

 

21 лютого в приміщенні міської ради відбулися консультації з 

громадськістю (цільова аудиторія – працівники шкільних навчальних 

закладів) з питань впровадження медичної реформи в місті Кропивницькому 

на тему: «Медична реформа стартувала. Що необхідно знати пацієнту?» за 

участю головного лікаря КЗ «Центр  первинної медико-санітарної                         

допомоги № 1 м. Кіровограда» Лариси Свириденко. 
 

Освіта 
 

21 лютого в приміщенні міської ради начальник управління освіти 

Лариса Костенко провела нараду з керівниками закладів загальної середньої 

освіти.   

Розглянуто питання: про ведення ділової та кадрової  документації в 

закладах освіти міста; про наявність кошторисів на сайтах закладів освіти на 

2018 рік; про організацію ведення військового обліку. 

 
21 лютого заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Світлана Живіцька провела в режимі 

он-лайн нараду із заступниками директорів закладів загальної середньої освіти 

з навчально-виховної роботи. 

Розглянуто питання: про участь у Всеукраїнській благодійній акції 

«Happy Mяу для Мурчика», присвяченій Міжнародному дню котів; про 

методичні матеріали до проекту «Біоетика»; про участь у конкурсі з безпеки 
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життєдіяльності в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації»; про підсумки проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»; про проведення міського 

краєзнавчого конкурсу електронних презентацій «Моя Кіровоградщина – 

перлина скіфського степу»; про підсумки проведення міського етапу 

обласного конкурсу учнівської творчості щодо популяризації в області 

державних символів України. 

 

21 лютого на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» відбувся семінар-практикум для вчителів 

іноземної мови з проблеми: «Ігрові технології як засіб формування та розвитку 

комунікативної і соціально-культурної компетентності учнів початкової 

школи». Семінар провела методист Міжнародного освітньо-методичного 

центру Dinternal Education, сертифікований екзаменатор міжнародних мовних 

екзаменів Pearson Test of English  Людмила Сидорчук.  

В роботі семінару брали участь 63 вчителі англійської мови.  Вони 

ознайомились із методичними засадами використання гри як методу 

підвищення ефективності навчання, з класифікацією мовних ігор та отримали 

практичні поради щодо ефективності організації та змістового наповнення 

ігор у початковій школі.  

Всі учасники семінару отримали сертифікати і завдання – ознайомити на 

засіданнях школи молодого вчителя своїх колег з особливостями викладання 

англійської мови у перших класах. 

 
 
 

Начальник організаційного відділу     О.Разуменко  
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