
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              за 20 серпня 2020 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 серпня під головуванням заступника голови Фортечної  районної                        

у місті Кропивницькому ради Ірини Жарової відбулося пленарне засідання 

тридцять другої позачергової сесії районної у місті ради. 

          Розглянуті питання: про депутатські запити; про внесення змін                              

до рішення районної у місті ради від 20 грудня 2019 року № 221                                 

«Про районний у місті бюджет на 2020 рік»»; про затвердження структури                 

та штатної чисельності працівників комунального закладу «Центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради»; про внесення змін до персонального складу 

виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

сьомого скликання; про внесення змін до персонального складу постійних 

комісій Фортечної районної у місті ради сьомого скликання; про внесення 

змін у додаток до рішення районної у місті ради від 11 квітня 2017 року № 

104                     (зі змінами). 

 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

 20 серпня в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейд - відстеження по вулиці Полтавській (біля ринку 

“Полтавський”) з припинення несанкціонованої торгівлі.         

 Під час рейду несанкціонована торгівля   по  вул. Полтавській була 

припинена.  

 З громадянами, які реалізовували плодоовочеву та 

сільськогосподарську продукцію, проведена роз`яснювальна робота щодо 

заборони несанкціонованої торгівлі на тротуарах, газонах, біля житлових 

будинків та автомобільних доріг, а також  щодо дотримання карантинних 

вимог.   

   

Освіта 

 

20 серпня в приміщенні Міської ради міста Кропивницького відбулися 

конкурси на заміщення вакантних посад директорів загальноосвітньої школи 
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та комунального закладу «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста 

Кропивницького». 

Відповідно до рішень конкурсної комісії на посади директорів 

призначені Базека Інна Мусіївна та Дзюба Наталія Євгеніївна відповідно. 

 

20 серпня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького (далі – 

ЦМСПС) відбулося засідання методичної ради. 

Керівник ЦМСПС М.Пахолівецька підвела підсумки виконання рішень 

та пропозицій попередніх засідань методичної ради, ознайомила присутніх                 

з аналізом методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік та визначила 

завдання на 2020/2021 навчальний рік. 

Розглянуто питання про підготовку та проведення серпневої наради 

педагогічних працівників. 

Т.Кондратенко, методист ЦМСПС, ознайомила присутніх з 

навчальними програмами закладів освіти та закладів позашкільної освіти. 

Навчальні програми схвалено рішенням методичної ради. 

 

 

Начальник організаційного відділу         Олена РАЗУМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко  35 83 89 


