
ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ 

                                   30 жовтня 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях     

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 

 

30 жовтня під головуванням голови постійної комісії, депутата Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання Олександра Шамардіна 

відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 

На засіданні були присутні керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

Розглянуті питання: про схвалення проекту рішення про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення;                                   

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 

липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку  

та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                                                                   

на 2018-2021 роки»;  про врегулювання земельних відносин. 

                                                                   

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

30 жовтня 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 – 2; про надання 

дозволів – 3; про позбавлення батьківських прав – 1; про взяття сімей під 

соціальний супровід – 10; про доцільність поповнення прийомної сім'ї –1.  

 

30 жовтня під головуванням заступника голови комісії, начальника 

управління соціального захисту населення Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради Володимира Стецюка відбулось засідання комісії                            

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 8 (призначено – 8); житлових субсидій – 26      

(призначено – 17), державної соціальної допомоги малозабезпеченим                    

сім’ям – 1 (призначено – 1), пільг – 1 (призначено – 1). 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 
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30 листопада на базі навчально-виховного комплексу 

„Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання” відбулися громадські слухання «Шляхи подолання булінгу                          

в закладах освіти» для педагогів, батьківської громадськості та учнів закладів 

загальної середньої освіти.  

Під час теоретичної частини заходу виступили: начальник управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко, шкільний 

офіцер поліції Антон Левандовський, інспектор сектору ювенальної 

превенції Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській 

області Яна  Марченко, адвокат, медіатор, член Комітету медичного і 

фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів та член 

Комітету                                    з сімейного права НААУ Лариса Гретченко. 

Було розглянуто нормативно-правову базу захисту дитини від цькування,  

визначено шляхи протидії булінгу. 

Під час практичної частини заходу, що проходила у формі квесту,  

обговорили шляхи профілактики підліткової агресії, розробили покрокові 

рекомендації щодо запобігання конфліктів у дитячих колективах.  

В квесті брали участь 28 команд. Кожна команда отримала карту-схему 

із зображенням контрольних пунктів та бланк для реєстрації і оцінок на 

кожному пункті.  Учасники квесту розробляли правила уникнення булінгу, 

вирішували запропоновані життєві ситуації, створювали колаж-пам’ятку                

«Як уникати проявів булінгу і конфліктів в соціумі та соціальних мережах?». 

 

 30 жовтня у залі музичного коледжу відбувся концерт солістки 

Національної капели України «Думка», Національного ансамблю солістів 

«Київська Камерата», володарки гран-прі, міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів Оксани Нікітюк та соліста Національного ансамблю солістів 

«Київська Камерата», дипломанта міжнародних та всеукраїнських конкурсів, 

організатора, засновника та артистичного директора міжнародного 

фестивалю камерної музики «Chamber music session» Дмитра Таванця. 

  

           30   жовтня   заступник   начальника   управління    молоді   та   спорту  

Катерина  Черкасська  провела  зустріч   з  лідерами  студентської  спільноти, 

головами  студентських  рад  та   профкомів.    

Розглянуті   питання:  про проведення  XXIII  міського  чемпіонату з 

гри «Брейн – ринг» (осінній сезон) серед студентських та молодіжних 

команд, фестивалю патріотичної пісні   «Моє  ім’я - Україна», заходів з 

нагоди  Дня  студента; про організацію  роботи  з  молоддю  в  2020 році. 

 

   30  жовтня  в  ДЮК «Чайка» КЗ «Об’єднання  дитячо - юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

проведено  виховну  годину  «Молодь  за  здоровий  спосіб  життя». 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
 

30 жовтня 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: Бобринецький шлях, Миру, Олега Ольжича, 

Добровольського, Ярославської, Мічуріна, Космонавта Попова, Волкова, 

Академіка Тамма, Тараса Карпи, Гоголя, Пашутінської, Великої 

Перспективної, Дворцової, Віктора Чміленка, Генерала Родимцева, 

Андріївської, Великої Пермської, Комарова, Енергетиків, Яновського, 

селища Гірничого та провулків Середнього, Акимівського, Вишневого. 

Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та видано 5 попереджень щодо усунення недоліків 

санітарного стану.  
 

Освіта 
 

30 жовтня на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова 

провела нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої 

освіти                             з навчально-виховної роботи та директорами центрів 

естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про план заходів національно-патріотичного та 

культурно-просвітницького  спрямування з учнівською молоддю міста                             

з листопада по червень 2019/2020 навчального року; про встановлення 

доплат  за завідування  музеями; про активізацію діяльності шкільного 

учнівського самоврядування та шкільних парламентів дітей; про участь 

закладів освіти міста у творчому конкурсі  до Міжнародного дня 

толерантності; про участь                  в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу  «Новорічна композиція» (ОЦЕНТУМ); про участь в міжнародному 

конкурсі «Різдвяна мрія»; про участь в обласному молодіжному чемпіонаті 

гумору «Молодіжна ліга гумору»; про використання фільму «Скарби 

української державності» в національно-патріотичному вихованні учнівської 

молоді.  
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


