
  ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                                   28 березня 2019 року 

 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 28 березня під головуванням міського голови Андрія Райковича 

відбулося засідання Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 На розгляд членів виконавчого комітету було внесено 31 питання, 

прийнято 30 питань, серед яких: про затвердження переліку маршрутів 

регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2019 рік;                      

про надання грошової допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської 

трагедії; про проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою 

території міста Кропивницького; про закінчення опалювального сезону 

2018/2019 року; про створення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького 

житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” “Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 1”; про забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території м.Кропивницького.  

 

 28 березня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 1; про реєстрацію 

кандидатів в усиновлювачі - 1; про затвердження індивідуальних планів - 1; 

про доцільність позбавлення батьківських прав - 3 
 

28 березня  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Наталія Дзюба за участю представників управління з питань 

захисту прав дітей, управління молоді та спорту, управління освіти провела 

зустріч з прийомними батьками та батьками-вихователями, які займаються 

вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Розглянуті питання: про оздоровлення та відпочинок дітей в літній 

період;   про розвиток сімейних форм виховання дітей у м.Кропивницькому.  
 

28 березня під головуванням депутата Міської ради міста 

Кропивницького Вадима Дриги відбулося засідання комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького.  
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Розглянуті 215 звернень депутатів міської ради. Погоджено надати 

допомогу 171 громадянину, відмовлено в надані допомоги 7 громадянам, 

направлено на доопрацювання 37 звернень громадян. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

28 березня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося 

відкриття персональної виставки мініатюр Володимира Крутоуса «Мені!». 

Усі мініатюри створені на основі історичних матеріалів та досліджень 

майстра, який є членом Українського геральдичного товариства. Експозицію 

склали майже півтори сотні мініатюр із серій: «Українське козацтво», 

«Військо Запорозьке», «Характерники», «Україночки», «Янголи-охоронці» та 

«Історична портретна галерея», створених у 2000-2019 роках. Цікавим 

доповненням виставки були кольорові фото Володимира Крутоуса різних 

років, зроблені під час його роботи на телебаченні, а також інсталяція 

«Майстерня митця» з предметів творчої праці та інших матеріалів, що 

використовуються під час створення мініатюр.  
 

28 березня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи:  

 № 13 – година поезії Лідії Компанієць «Поетичний передзвін», однієї                    

з кращих дитячих поетес України. Бібліотекарі познайомили юних читачів з 

біографією поетеси, а вони із задоволенням читали її вірші; 

 № 19 – літературна тусовка «Читай комп@нія». Працівники книгозбірні 

приготували для дітей безліч розваг та конкурсів, щоб залучити їх до читання. 

Під час заходу стартував унікальний фото-відеопроект «Зіркові автори 

радять», з якого діти дізналися про улюблені книжки та героїв сучасних 

дитячих письменників.  
 

28 березня в комунальному закладі «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» проведені 

заходи: ДЮК «Зоряний» – виставка кращих виробів з бісеру «Мелодія весни»; 

ДЮК «Гермес» – бесіда «Правила поведінки дитини в небезпечній ситуації». 

Питання соціально-економічного стану 

Освіта 
 

29 березня директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн  
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нараду із заступниками директорів закладів загальної середньої освіти міста. 

Розглянуто питання про систему роботи з молодими педагогами. 

 

28 березня на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)                     

№ 72 «Гномик» комбінованого типу продовжив роботу фестиваль дитячої 

творчості «Яскраві зірочки Кропивницького» серед вихованців закладів 

дошкільної освіти у номінації «Дитячий оркестр».   

У конкурсі брали участь 126 вихованців із 9-ти закладів дошкільної 

освіти міста. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                            А.БОНДАРЕНКО 
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