
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                           за 19-21 червня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях      

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

З 15 по 19 червня фахівцями Центру надання адміністративних послуг 

було прийнято 3326 звернень від громадян і суб’єктів господарювання, 

надано 2004 консультації.  

 

З 15 по 18 червня до управління соціальної підтримки населення 

звернулись 86 осіб з питань: надання матеріальної допомоги                                                  

за протоколами комісії – 53 особи; підготовки необхідних документів                                 

для отримання матеріальної допомоги – 33 особи. Направлено 80 письмових 

відповідей депутатам, громадянам, організаціям  та  установам.   

З 15 по 18 червня на особистому прийомі у начальника та спеціалістів 

управління з питань захисту прав дітей були 46 громадян з питань: 

усиновлення, опіки та пілування – 15; майнових питань – 12;  визначення 

місця проживання дитини – 4;  соціально-правового захисту дітей – 10;  

визначення порядку участі у вихованні дитини – 5. 

Проведено 2 рейди з профілактики правопорушень серед дітей                                    

та виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини. У ході рейду 

складено 6 актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей,                  

які опинилися у складних життєвих обставинах, та  1 – у сім'ї усиновлювача.  

Працівники управління брали участь в 11 судових засіданнях                                      

та  складанні акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ 

України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі 

охорони здоров’я. 

Комісією з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, 

проведено обстеження житлового приміщення з метою подальшого його 

придбання                         на ім'я особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

19 червня  під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії з 

питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького.  

За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення: рекомендувати для нагородження відзнакою міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги” І ступеня Калапу 

Сергія Георгійовича, голову правління – генерального директора 
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акціонерного товариства „Ельворті” та не підтримати кандидатуру 

М**Г**М** щодо нагородження державною нагородою. 

Події суспільно-політичного життя 

До Дня медичного працівника 

 

20 червня міський голова Кропивницького Андрій Райкович та 

секретар міської ради Андрій Табалов привітали медичних працівників міста                                  

з   професійним святом – Днем медичного працівника. 

Урочистості відбулися на площі перед будівлею міської ради                                    

з обов’язковим дотриманням протиепідемічних вимог: маскового режиму  і 

соціальної дистанції. Гарний настрій медикам цього дня створювали міський 

професійний духовий оркестр, вітальні сигнали від водіїв комунального 

транспорту, посмішки і аплодисменти кропивничан, які прийшли підтримати 

людей в білих халатах, та щирі вітання і заслужені відзнаки від керівництва 

міста. 

Серед нагороджених – працівники медичної сфери  першої лінії 

протистояння коронавірусу.  

Почесною грамотою Кіровоградської облдержадміністрації 

нагороджено головного лікаря КНП «Центральна міська лікарня» Олександра 

Артюха.  

Відзнаку міської ради та виконавчого комітету «За заслуги» ІІ ступеня 

отримали: Ольга Біденко – медична сестра інфекційного відділення                         

КНП «Центральна міська лікарня», Віталій Піліпьонок – завідувач дитячого 

інфекційного відділення КНП «Центральна міська лікарня»  та  Ірина 

Панченко – завідувач інфекційного відділення № 1 КНП «Центральна міська 

лікарня». 

   Почесні грамоти міської ради та її виконавчого комітету отримали: 

колектив відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 

Кіровоградської обласної лікарні (завідувач Сабат  Остап Романович); 

колектив стаціонару № 1 КНП «Центральна міська лікарня»  (заступник 

головного лікаря з медичної частини Кабанчук Оксана Олександрівна); 

Віталій Гудзенко – фельдшер станції екстреної медичної допомоги, Дар’я 

Думен – завідувач паліативним відділенням КНП «Центральна міська 

лікарня», Василь Задирака – фельдшер станції екстреної медичної допомоги, 

Ольга Логачова – лікар станції екстреної медичної допомоги, Галина 

Погонієва – лікар екстреної медичної допомоги, Ігор Литвиненко – фельдшер 

екстреної медичної допомоги, Ігор Шаповалов – лікар-анестезіолог                           

КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру                            

ІІ рівня». 

Також були вручені грамоти та подяки міської ради та її виконавчого 

комітету,  і цінні подарунки. 
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Питання соціально-економічного стану 

Житлово-комунальна сфера 

 

З 15 по 18 червня спеціалісти спеціалізованої інспекції Міської ради 

міста Кропивницького провели рейди по перевірці санітарного стану                          

по 48 вулицях міста. За результатами рейдів складено 31 протокол та видано                                        

57 попереджень.  

  

Освіта 

 

19 червня начальник управління освіти Лариса Костенко провела 

засідання колегії управління освіти Міської ради міста Кропивницького.   

   Розглянуті питання: про дистанційне навчання (проблеми, здобутки, 

шляхи вдосконалення); про роботу інклюзивних та спеціальних класів на базі 

закладів освіти міста з охоплення спеціальною допомогою дітей з 

особливими освітніми потребами, роль інклюзивно-ресурсних центрів та 

результативність їх роботи; про  реалізацію ключової реформи «Нова 

українська школа» Міністерства освіти і науки України у місті 

Кропивницькому (з досвіду роботи); про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників міста                  у 2019/2020 навчальному році та 

результати сертифікації; про розробку проєкту Програми розвитку освіти 

міста Кропивницького на 2021-2025 роки; про виконання попередніх рішень 

засідань колегії. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


