
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                                26 лютого 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання 
 

26 лютого 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 заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосін, керівники виконавчих 

органів міської ради та громадськість. 

Розглянуті питання: про звіт голови про діяльність постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; про регулювання земельних відносин. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 26 лютого під головуванням секретаря міської ради Андрія Табалова 

відбулося засідання топонімічної комісії при виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького.  

Розглянуті  питання: про встановлення меморіальної дошки 

радянським військовополоненим на будівлі військової служби правопорядку 

гарнізону; про перейменування вулиці Декабристів на вулицю Володимира 

Панченка               та встановлення пам’ятника Юрію Яновському; про 

демонтаж пам’ятника «Героям громадянської та Великої Вітчизняної воєн»; 

про внесення змін                                               до проєкту рішення міської 

ради «Про затвердження переліку уточнених назв і написання українською 

мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків, бульварів м. 

Кропивницького»; про перейменування вулиці Гуляницького. 
 

 

26 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 визначення місця проживання малолітньої 

дитини – 1; про звільнення від повноважень піклувальника  –  1;                                          

про влаштування дитини до КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради 

міста Кропивницького»  – 1; про доцільність усиновлення – 1; про надання 

дозволів  – 6; про затвердження індивідуальних планів – 4; про встановлення 

опіки над майном – 1; про погодження заяви КЗ «Дитячий будинок «Наш 
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дім» Міської ради міста Кропивницького» – 1; про розгляд заяви батьків –

вихователів щодо відрахування дітей з дитячого будинку сімейного типу – 1; 

про доцільність позбавлення батьківських прав – 2; про участь у вихованні               

дитини та спілкуванні з  нею – 1; про надання висновку для підтвердження 

місця проживання дитини – 1; про погодження заяви щодо відрахування  

неповнолітньої  дитини  з навчального  закладу – 1;  про   влаштування 

малолітніх дітей в сім’ю патронатного вихователя – 1; про відібрання дітей                     

без позбавлення батьківських прав – 1.                 

 

 26 лютого під головуванням керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання конкурсної комісії                        

на заміщення вакантних посад в управлінні комунальної власності. 

У конкурсному відборі брали участь 4 претенденти. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати міському голові призначити: 

Маленко Аллу Володимирівну та Шевченко Тамару Петрівну  на вакантні 

посади головних спеціалістів відділу організаційного та правового 

забезпечення, Іщенко Олену Яківну - на посаду головного спеціаліста відділу 

приватизації,  Васільєву Людмилу Григорівну - на посаду головного 

спеціаліста відділу орендних відносин. 

 

26 лютого під головуванням 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 – 7 (призначено  – 7); житлових субсидій – 23 

(призначено  – 15) та пільг – 1 (призначено  –  1).   

 

26 лютого під головуванням 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 2 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 
 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

26 лютого на базі Музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза відбувся 

«круглий стіл» на тему: «Мистецька освіта: виклики та перспективи». В 
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заході брали участь: начальник управління культури і туризму міської ради 

Анна Назарець, керівники початкових мистецьких закладів культури, 

завідуючі відділами та голови профспілкових комітетів. Мова йшла про  

майбутнє шкіл естетичного виховання у світлі реформ, запропонованих 

Міністерством культури України. 
 

          26 лютого в КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем  

проживання  Міської ради  міста  Кропивницького»  проведено  заходи: 

виховна  година  «Наркотики  –  загроза  життю»  (ДЮК «Чайка»);  

розважально-ігрова  програма  «Масляну  гуляємо – весну  зустрічаємо»                     

(ДЮК  «Ровесник»). 

 

26 лютого з нагоди свята Масляної проведено «Олімпійське свято 

спорту» з учнями комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання – 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт». 

У спортивно-пізнавальному заході, організованому за співпраці 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, відділення 

Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, 

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та дирекції 

навчального закладу, брали участь 80 школярів.  

У рамках спортивного свята діти відкрили для себе цікаві факти з 

історії олімпійських ігор, дізналися про досягнення українських спортсменів-

олімпійців, брали участь у спортивних естафетах та відповідали на запитання 

вікторини на олімпійську тематику.  

Для комплектування «Олімпійського куточка» організатори 

спортивного свята вручили навчальному закладу літературу від 

Національного олімпійського комітету України. Команди-учасниці 

нагороджені дипломами управління молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького, а всі юні спортсмени отримали сувеніри від обласного 

відділення НОК України.  

 

Громадсько-політичні акції протестного характеру 
 

26 лютого з 13.00 до 14.00 на площі Героїв Майдану відбулася акція                           

на підтримку регіонального контенту суспільного мовлення. В руках 

учасники  заходу тримали плакати з надписами “Захисти суспільне”, “Я за 

власний регіональний контент суспільного”, “Ні інформаційній капітуляції” 

та інші. 

Орієнтовна кількість учасників — 50 осіб. 

 

Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 
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  26 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: Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Космонавта Попова, Кримської, Віктора Чміленка, Василя Нікітіна, Районної, 

Верхньої Пермської, Інгульської Набережної, Садової, Зінченка, 

Куроп’ятникова. 

 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 24 попередження щодо усунення 

недоліків санітарного стану. 

 

Охорона здоров»я 

 

26 лютого під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

міського оперативного штабу з реагування на ситуацію із розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. 

Розглянуто питання про заходи щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV у зв’язку                       

з поверненням з Італії групи дітей – учасників змагань з дзюдо. 

Вирішено: забезпечити контроль за відвідуванням учнями закладів 

загальної середньої освіти для з'ясування причин відсутності кожного учня          

під час освітнього процесу та режим самоізоляції для дітей – учасників 

змагань з дзюдо до 10 березня 2020 року з проведенням температурного 

скринінгу (двічі на день). 
 

Освіта 
 

26 лютого на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

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

естетичного виховання «Натхнення» начальник управління освіти Лариса 

Костенко провела оперативну нараду з керівниками закладів освіти міста.   

Розглянуто питання про заходи запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV в закладах 

освіти міста Кропивницького.  
 

26 лютого 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 із заступниками директорів закладів загальної середньої 

освіти                               з навчально-виховної роботи та директорами центрів 

естетичного виховання. 
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  Розглянуті питання: аналіз заходів національно-патріотичного 

спрямування у загальноосвітніх закладах міста, проведених протягом лютого 

2020 року; про План заходів національно-патріотичного та культурно-

просвітницького виховання учнівської молоді міста на ІІ семестр                      

2019/2020 навчального року (березень 2020 року); про проведення міського 

конкурсу на кращий проєкт учнівського самоврядування; про участь 

учнівської молоді міста у загальноміському проєкті «Модель ООН»;                                

про відзначення Дня Європи в Україні у 2020 році; про участь                                          

у ХХІІІ міжнародному конкурсі шкільних медіа; про проведення  міського 

конкурсу вокально-хорового мистецтва «Зіркові голоси»; про проведення 

заходів з учнівською молоддю міста за програмою гендерної рівності 

чоловіків і жінок у житті місцевих громад  у 2020 році. 
 

26 лютого на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 відбувся 

міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної 

просвіти «Земля - наш спільний дім». 

У конкурсі екологічних агітбригад брали участь 46 учнів із 7 закладів 

загальної середньої освіти міста. 

Під час виступів агітбригад були підняті актуальні екологічні проблеми 

на тему «Країні Юннатії – 95!». Юні екологи пропагували свій досвід роботи 

щодо збереження природи та охорони довкілля, висвітлювали інформацію 

про екологічну ситуацію у своєму регіоні. За допомогою оригінальних 

театральних дійств учні демонстрували негативні сторони людського 

спілкування з природою та закликали любити і берегти природу. 

За рішенням журі переможцями визначено такі заклади: І місце –                      

ЗОШ № 2 («EcoLife»), ІІ місце – НВК «Кіровоградський колегіум» («Вартові 

довкілля»), ІІІ місце – НВО № 31 («Еколог»), КЗ «Науковий ліцей» («ЕКО»). 

Команда-переможець представлятиме місто Кропивницький 12 березня 

2020 року на зональному обласному етапі Всеукраїнського фестивалю - 

конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний 

дім» у м.Знам’янці. 
 

26 лютого у приміщенні Міської ради міста Кропивницького стартував 

перший день профорієнтаційного проєкту «ПрофНавігатор» для батьків учнів 

9-х класів. 

Проєкт спрямований на інформування батьків щодо профілів навчання, 

які функціонують у закладах загальної середньої освіти міста. Начальник 

управління освіти Лариса Костенко, директор комунального закладу 

«Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» Наталія 

Чередніченко, директор загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 4 Світлана 

Павленко, учитель предмету «Захист Вітчизни» Сергій Савенко розповідали 

батьківський громаді про якісне профільне навчання у старшій школі                          

у закладах освіти. У заході брали участь і представники Олександрійського 

педагогічного коледжу імені В.О. Сухомлинського, які також презентували 

заклад освіти та розповіли про вступну кампанію. 
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Захід проходитиме упродовж восьми днів, протягом яких директори 

профільних закладів освіти презентуватимуть їх батьківській громаді. 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 


