
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                 29 січня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

29 січня 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 

та представники громадськості. 

Розглянуті питання: про внесення змін до рішення міської ради                                  

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі 

змінами)»;                                                про розроблення детального плану 

території в районі вулиць Ялинкової  

та Десятинної в м. Кропивницькому; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

29 січня  під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про встановлення опіки над малолітньою                        

дитиною – 1; про призначення уповноваженої особи – 1; про затвердження 

персонального складу міждисциплінарної команди для розробки 

індивідуального плану дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування – 1; про затвердження індивідуального плану – 1; про надання 

дозволів – 9; про позбавлення батьківських прав – 1; про реєстрацію 

народження дитини в органах РАЦСу – 1;  про визначення порядку участі у 

вихованні дитини та спілкуванні з нею – 2. 

 

29 січня начальник управління соціальної підтримки населення Юлія 

Вовк провела навчальний семінар для керівників громадських організацій 

ветеранів війни міста. 

   Юлія Вовк ознайомила представників громадських організацій                                    

з правилами розробки і оформлення програм (проєктів, заходів),  на 

виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з бюджету  міста 

Кропивницького. 
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29 січня під головуванням голови комісії, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулося 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 – 5 (призначено – 5); житлових субсидій – 56   

(призначено – 50) та пільг– 3 (призначено – 3). 

 

29 січня під головуванням голови опікунської ради, заступника голови 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія 

відбулось чергове засідання опікунської ради при виконавчому комітеті 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  

Розглянуті питання: про погодження кандидатури опікуна недієздатної 

особи; про зняття з обліку опікуна недієздатної особи; про неналежне 

виконання опікуном опікунських обов’язків. 

 

29 січня під головуванням голови адміністративної комісії, заступника 

голови Подільської районної у місті Кропивницькому ради Артема 

Постолатія відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто та закрито один протокол про адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 152 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

 29 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – день бібліографії «Що читати, щоб розумним стати?». 

 Молодшим школярам казкові королеви Так і НІ рекомендували для 

«прокачки» мозку сучасні кольорові видання серій «Знайомся, це…», 

«Ерудиту», «Інформація. Знання. Натхнення. Допитливість». Також вони 

перевіряли ерудицію в конкурсах «Казкова абетка», «Літературна 

арифметика». Стати фінансово грамотним та успішним  допоможе підліткам 

«Книга юного підприємця», яку презентували бібліотекарі.  

 Читати й перекладати, вдосконалювати та розширювати  знання, 

скласти гарно іспити допоможуть старшокласникам сучасні енциклопедичні 

та довідкові видання, які бібліотекарі вдало поєднали на оригінальній 

книжковій виставці «BOOKфуршет».  
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 А тих, хто не любить читати, бібліотекарі познайомили з порадами  

американського письменника Тревіса Бредбері «9 способів бути 

розумнішими, аніж ви є насправді»; 

 № 21 – день інформації «Сонячний класик Всеволод Нестайко». 

Бібліотекарі влаштували для відвідувачів справжнє казкове дійство: 

Королева Казок провела цікаву вікторину за творами автора, ляльковий театр 

представив інсценізацію уривку казки «Дивовижні пригоди у лісовій школі». 

Діти переглянули фільм «Тореадори з Васюківки», а також познайомились 

детальніше з творчим доробком В.Нестайка, оглянувши виставку «Книги                        

з присмаком дитинства». 

 
До Дня пам’яті Героїв Крут 

 
 29 січня з 10.00 до 11.00 у сквері на розі вулиць Дворцової та 

Шульгиних відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут. 

 В заходах брали участь: керівництво області та міста, представники 

громадських організацій, активісти, учасники ООС/АТО, учнівська та 

студентська молодь, волонтери, духовенство. 

 Орієнтовна кількість учасників — до 300 осіб. 
 

29 січня   у   закладах   загальної  середньої  освіти відбулися тематичні 

заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.  

Кадети комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання» та учнівська молодь міста брали участь                                     

в урочистому заході, який відбувся біля меморіальної дошки братам 

Шульгиним (сквер на розі вулиць Дворцової та Шульгиних). 

На базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» відбувся тематичний захід «Українські Січові Стрільці – 

символ нації».  

 

29 січня в  ДЮК «Гірник» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких                   

клубів за місцем проживання  Міської ради  міста   Кропивницького»  

проведено  виховну  годину  «Бій   під  Крутами  – пам’ятаємо». 
 

 29 січня у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 
системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 2 – бібліотечний КіноБукЦентр «Художній фільм «Крути 1918». 

 Після перегляду фільму відбулася інформаційно-патріотична година 

«Крути як символ відродження українства» з обговоренням тих трагічних 

подій. Присутні прослухали вірш Павла Тичини «Пам’яті тридцяти» та пісню 

«Бій під Крутами» у виконанні Ярослава Чорногуза, ознайомилися                                          

з книжковою виставкою «Україна − сторінки історії» та дійшли висновку,                   

що знати історичне коріння − святий обов’язок кожного свідомого українця; 
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 № 5 – перегляд кінофільму «Крути 1918». 

 Користувачі дізналися про одну з найтрагічніших сторінок в історії 

України. Виставка-реквієм «На п’єдесталі вічності…» надала змогу більше 

познайомитися  з літературою про історію нашої держави; 

 № 8 – відеоподорож в історію «Через Крути до майбутнього». 

 Користувачі переглянути фільм «Крути 1918» та познайомилися                             

з книжковою виставкою «Крути: перші кіборги». 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

  29 січня 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: Великої Перспективної, Преображенської, 

Кропивницького, Космонавта Попова, Волкова, Добровольського, 

Варшавської, Менделєєва, Степняка-Кравчинського, Соборної, Вокзальної, 

Євгена Тельнова, Лавандової та площі Дружби народів. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою території 

міста Кропивницького складено 3 протоколи про адміністративні 

правопорушення за дії, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, та видано 9 попереджень щодо усунення 

недоліків санітарного стану.    

 

Освіта 

 

29 січня  на базі центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти директор центру Марцеліна Пахолівецька провела 

засідання науково-методичної ради. 

Розглянуті питання: про виконання рішень та рекомендацій 

попереднього засідання методичної ради; про підсумки проведення міського 

етапу конкурсу «Вчитель року - 2020»; про підсумки проведення січневої 

інтернетконференції; про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах в 2019 році;                   

про результати міських етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних  

предметів. 

 

29 січня  директор центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Марцеліна Пахолівецька провела в режимі онлайн 

нараду з директорами та заступниками директорів закладів загальної 

середньої освіти. 

Розглянуті питання: про підсумки проведення січневої                                   

інтернетконференції; про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах в 2019 році;             
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про результати міських етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів; про внесення змін до типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН від 28.11.19 № 1493).  

 

29 січня 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 реалізацію плану заходів національно-

патріотичного та культурно-просвітницького виховання учнівської молоді 

міста на ІІ семестр 2019/2020 навчального року; про участь закладів освіти                 

у міському конкурсі-проєкті «Гордість освіти Кропивницького»;                                   

про національний конкурс «Благодійна Україна» та інші. 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


